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Förord 
 
Litteraturstudien avser möjligheten att bygga brandsäkra hus med trästomme. Arbetet 
inkluderar studerandet av olika projekterings lösningar som underlättar byggandet av 
brandsäkra, höga trähus. 
 
Detta är den slutgiltliga rapporten inom byggingenjöreprogrammet och motsvarar 15 
högskolepoäng. Arbetet skrevs under hösten 2019 vid Örebro Universitet. Examensarbetet 
handleddes av Peter Roots och examinerades av Camilla Persson. 
 
 
Vi vill ta möjligheten att tacka samtliga inblandade i framtagningen av detta arbete. 
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Symboler 
BBR står för  boverkets byggregler. 
EI är beteckningen för brandmotstånd. 
EI30 är beteckningen för en konstruktion med  30 minuters brandmotstånd. 
EI60 är beteckningen för en konstruktion med 60 minuters brandmotstånd. 
EI90 är beteckningen för en konstruktion med 90 minuters brandmotstånd. 
K-klasser är ett europeiskt system med K-klasser för beklädnads brandskyddande 
förmåga. 
R är beteckningen för bärförmåga.  
E är beteckningen för Integritet. 
I är beteckningen för Isolering. 
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Sammanfattning 
 
Allt fler höghus byggs av trä, tills största del är det på grund av senaste årens utveckling av 
fabrikstillverkade industriella byggelement och byggsystem. Trots stor positiv inverkan på 
miljöbelastningen från byggbranschen återstår faktum att trä brinner väldigt lätt, och sprids 
snabbt om inte rätt åtgärder tas vid projekteringsskedet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur höga trähus skyddas mot brand  under 
projekteringsskedet. De nya funktionsbaserade kraven från BBR öppnade upp nya 
möjligheter att bygga högt i trä. Tanken är att belysa och informera om det relativt nya 
sättet att bygga höghus med brand faktorn i fokus. 
 
Intervjuer och litteraturstudier stod som grund för denna undersökning av de effektiva 
metoderna som används vid projektering av höga trähus.  
 
Projekteringen  påverkas drastiskt om stommen byggs av trämaterial. BBR, Brandkåren 
och försäkringsbolag är några av experterna som har hörts i samband med denna studie. 
Information från Brandingenjörer och konstruktörer tillät oss att se hur brand förebyggs och 
vilka ändringar som genomförs till skillnad från hus av annat material. 
 
Av litteraturstudien och intervjuerna framgår att brandriskerna för dessa typ av byggnader 
övervinns efter genomförandet av alla BBR föreskrifter och lagar med analytisk 
dimensionering för brandskyddet i Br0-byggnader. Känsliga konstruktioner måste åtgärdas 
genom  användning av lämpliga tätningsmassor runt genomföringar, säkerställa 
brandceller med olika skivor som gipsskivor, obrännbara material som mineralull kan 
används som isoleringsmaterial, mekaniskt ventilationssystem som kan minska 
brandspridning genom ventilationsöppningar samt automatiska med manuella 
brandsläckare som kan tillsammans uppfylla kraven. 
 
Slutsatsen är att brand definitivt kan förebyggas i projekteringen av höga trähus genom 
användning av lösningarna vi presenterar i samband med denna studie.  
 

Nyckelord 
Brandklass, Brandmotstånd, Brandsläckning, Brandskydd, Trästomme,Försäkring. 
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Abstract 
More and more high-rise buildings are being built of wood, largely because of the 
development of factory-manufactured industrial building elements and building systems in 
recent years. Despite great positive impact on the environmental impact of the construction 
industry, the fact remains that wood burns very easily, and spreads quickly unless the right 
measures are taken at the design stage. 
 
The purpose of this study is to investigate how high wooden houses are protected against 
fire during the design phase. The new function-based requirements from BBR opened up 
new opportunities to build high in wood. The idea is to highlight and inform about the 
relatively new way of building high-rise buildings with the fire factor in focus. 
 
Interviews and literature studies formed the basis for this study of the effective methods 
used in the design of tall wooden houses. 
 
The design is drastically affected if the frame is built of wood material. BBR, the Fire 
Brigade and insurance companies are some of the experts consulted in connection with 
this study. Information from Fire Engineers and Designers allowed us to see how fire is 
prevented and what changes are being made unlike houses of other materials. 
 
The literature study and interviews show that fire risks for these types of buildings are 
overcome after the implementation of all BBR regulations and laws with analytical design 
for fire protection in Br0 buildings. Sensitive designs must be addressed through the use of 
appropriate sealants around the throughings, secure fire cells with various disks such as 
plasterboard, non-combustible materials such as mineral wool can be used as insulating 
materials, mechanical ventilation systems that can reduce fire spread through ventilation 
openings, and automatic with manual fire extinguishers that can meet the requirements. 
 
The conclusion is that fire can definitely be prevented in the design of tall wooden houses 
by using the solutions we present in connection with this study. 
 

Keywords: Fire class, Fire resistance, Fire extinguishing, Fire protection, Wood frame, 
Insurance. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Tidigare tilläts inte byggnationen av mer än två våningars hus av trä  på grund av 
brandriskerna, men nu med utvecklingen av byggtekniker, och funktionsbaserade krav 
Från BBR byggs höga trähus allt oftare. Med hänsyn till miljöaspekter väljs trä som 
byggmaterial. Det är förnybart och miljövänligt material. Detta bidrar till att minska 
utsläppen. (1) 
 
Debatten handlar om huruvida höga trähus kan projekteras  brandsäkert och ekonomiskt.  
 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att studera  brandsäkerhet i projekteringsskedet. Vi hoppas att 
genom detta arbete kunna informera om utmaningar som uppstår och metoder som 
används för att åtgärda brandrisken som höga träbyggnader medför.  
 

1.3 Avgränsning 

Med tanke på att konceptet ‘’höga trähus’’ har tillämpats under en relativt kort tid , så har 
det upp många frågor och utmaningar. En faktor  som inte har diskuterats i stor omfattning 
är brandrisken dessa byggnader medför. Arbetet avgränsar sig till metoderna som 
används för att minimera brandrisken under projekteringsskedet. Olika lösningar 
presenteras och analyseras. Släckningsarbetet för höga trähus studeras då automatiska 
släckmetoder inkluderas i projekteringsskedet.  
 

1.4 Metodik.  
 
Litteraturstudier och intervjuer har vidtagits för att framföra ett resultat som baseras på 
olika aktörers expertis. Arbetet har framförts  med hjälp av information från BBR, 
brandkåren, brandingenjör samt försäkringsbolag genom noggrant valda intervjufrågor. 
Arbetet stöds också av tidigare forskning om brandskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.svenskttra.se/om-tra/hallbarhet/
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2. Brandskydd och släckning 

 
Avsnittet sammanfattar resultatet av all informationssökning uppdelat i mindre avsnitt som 
vi anser är relevanta för Syftet. 

2.1 Krav och ekonomi 

Kraven att inte bygga högre än två våningar i trä upphörde i samband med att Sverige gick 
med i EU (Boverket, 2014). Kraven ändrades från att vara materialbaserad till att istället 
vara funktionsbaserade. Det blev nu möjligt att bygga höghus i trä då materialet inte längre 
hade samma begränsande krav, att uppfylla de nya funktionskraven blev möjligt med rätt 
metoder. (15) 

Brandskyddet av en konstruktion syftar till att vidmakthålla dess bärförmåga vid brand 
samt att motverka spridning av brand mellan byggnader eller mellan brandceller . För att 
avgöra vilka krav som ställs på en viss typ av konstruktion måste både konstruktionens, 
byggnadens funktion och användningsområde bestämmas. Kraven på brandskydd varierar 
nämligen med en rad olika faktorer.(15) 
 
“Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir 
tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. 
Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av 
skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar”, enligt Boverkets byggregler, 
BBR avsnitt 5. (15)  
 
 
2.1.1.  Boverkets byggregler 
Vid utformning av en byggnad  gäller det att tillfredsställa de brandtekniska kraven som 
ställs av olika myndigheter, I Sverige är kraven sammanställda i Boverkets byggregler, 
BBR (Boverket (1), 2012). Kapitel fem i BBR består av rekommendationer och krav om 
brandtekniska klasser för olika byggnadstyper och material. kapitel fem innehåller även 
instruktioner som är aktuella vid uppkomst,utveckling samt spridning av brand och 
brandgas inuti samt mellan byggnader. krav på brandskydd och räddningstjänster för 
respektive byggnadstyp redovisas också i kapitel fem.(15) 
 
Kravnivån bestäms av varje land enskilt, dock härstammar kraven från olika europeiska 
tester som resulterade i en standardiserad brandkurva som definierar kraven. Kraven finns 
också till för att räddningstjänst ska kunna garantera utrymning av samtliga boende innan 
byggnaden kollapsar. 
 
Enligt Anneli Svensson på Boverket, är reglerna om brandskydd som finns i BBR neutralt 
när det gäller material, och att följa dem innebär att föreskriften uppfylls. 
 
 
 
 

 
 

https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bb%20r-avsnitt-5
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bb%20r-avsnitt-5
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bb%20r-avsnitt-5
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bb%20r-avsnitt-5
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När byggnader blir mer än 16 våningar Klassificeras de till Br0 och här måste verifieras 
med analytisk dimensionering som tar hänsyn till stommaterial och dess inverkan på 
brandskyddet. Detta är också vad Jochim Bixo (brandingenjör på Fire AB) sa, att höga 
byggnader behöver en speciell analys som inkluderar stommaterial. 
 
För att specificera vilken skyddsnivå byggnader är på, delas de in i byggnadsklasser Br0 
till Br3, där Br0 anger det högsta skyddsbehovet och Br3 det lägsta. Indelning av 
skyddsbehov beror främst på antalet våningar och verksamheten byggnaden är utformad 
till. En vanlig villa ingår i Br3 och höghus med över 16 våningar i Br0, då antalet våningar 
påverkar utrymning. Brandskydd Nivån påverkas även av troliga brandförlopp och 
byggnadens komplexitet, se figur 1.

  
               Figur 1 Byggnadsklasser (Träguiden, 2015). Figuren redovisar hur antalet 

våningar påverkar  klassificeringen av  byggnadens brandklasser. (16) 
 
Verksamheten som en byggnad är tänkt för påverkar också skyddsbehovet. Eftersom olika 
verksamheter medför olika lokalkännedom för personer innanför byggnaden blir 
möjligheten till utrymning också annorlunda beroende på verksamheten som 
bedrivs.Indelningen av verksamhetsklasser påverkas även av människorna inuti, deras 
kännedom om byggnaden samt ifall de förväntas vara vakna under verksamheten, därför 
har t.ex. ett hotell annorlunda verksamhetsklass än ett lager där anställda har en bra 
lokalkännedom och utrymningsplan. BBR delar upp byggnader i olika verksamhetsklasser, 
se tabell 1. (15) 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/byggnadsklasser-och-verksamhetsklasser/
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bb%20r-avsnitt-5
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Tabell 1: visar verksamhetsklasser 

Klass Verksamhet  

Verksamhetsklass 1 Industribyggnader, lager, kontor 

Verksamhetsklass 2 Samlingslokaler  

Verksamhetsklass 3 Bostäder  

Verksamhetsklass 4 Hotell 

Verksamhetsklass 5 Vårdmiljö 

Verksamhetsklass 6 Industri  

 
Byggnadselement och konstruktioner delas också upp I klasser. BBR tilldelar 
klassbeteckningar  utifrån funktion och beteende under brand. Varje beteckning efterföljs 
av ett tidskrav 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Tidskravet kombineras 
med bokstäver som beskriver elementets funktion, se tabell 2. Integritet anger 
konstruktionens täthet och isolering anger förmågan att avskilja brandspridning till andra 
konstruktioner i byggnaden inom en specifik tidsperiod. 
 
Tabell 2: klassbeteckningar för element och konstruktioner 

Beteckning  Förklaring  

R Bärförmåga 

RE Bärförmåga och integritet(täthet) 

REI Bärförmåga,integritet och isolering  

E Integritet  

EI Integritet och isolering  

EI1 eller EI2 Integritet och isolering för brandavskiljande 
fönster eller branddörrar 

 
 
Övriga material som används för beklädnad och ytskikt påverkar brandförlopp och 
spridning. Tabell 3 förklarar hur uppdelning av sådant material går till. Indelning beror på 
mängden brandgas och brinnande droppar materialet avger till omgivande konstruktioner 
och material.Tiden då materialet når övertändning påverkar klassen den delas upp inom.  
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Tabell 3: Klassificering av olika materials brandklass enligt BBR  

Klass  Egenskaper  Exempel på 
material  

A1 Ingen övertändning, medverkar inte till brand Betong, mineralull 

A2 Ingen övertändning, medverkar till brand i liten utsträckning  Gips 

B Medverkar till brand i liten utsträckning Brandskyddat trä 

C Övertändning efter mer än 10 minuter, medverkar till brand 
i begränsad utsträckning  

Tapet på gips  

D Övertändning efter 2-10 minuter, medverkar till brand  Obehandlat Trä 

E Övertändning inom 2 minuter, medverkar till brand i stor 
utsträckning. 

Brandskyddat 
skumplast 

F Ingen brandklass finns  Skumplast 

 
 
 
 
2.1.2. Försäkring och ekonomi 
 
Försäkringsbolagen ser fara i att kombinera byggnation av högt hus, byggt av trä, då trä 
uppenbarligen brinner lätt. Eftersom eld naturligt sprider sig uppåt och vatten nedåt kan 
detta innebära stora kostnader för försäkringsbolagen. Det har dykt upp flera exempel på 
totalförstörda trähus av bränder som hade blivit mycket mindre i betonghus. En relativt liten 
brand för till exempel betongbyggnader kan vara annorlunda  i höghus med trästomme där 
en liten brand kan förstöra hela byggnaden eftersom branden lätt sprids jämfört med i 
andra typer av stommar, enligt intervju med försäkringsbolag.(2) 

 

Brandskydd av höga trähus är ett väldigt omdiskuterat ämne. Försäkringsbolagen är bland 
aktörer som som inte är nöjda med brandskyddsreglerna som gäller idag, regler som 
endast går ut på att få ut människor utan skada vid brand, vilket är såklart nummer ett på 
listan, men detta hjälper inte bolagen ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom 
skadekostnaderna för försäkringsbolagen har ökat i samband med att flera höghus bygg 
av trä.På grund av den enorma skada som orsakas vid bränder i denna typ av byggnader, 
har tveksamheten hos försäkringsbolagen växt, många representanter från olika 
försäkringsbolag kräver nu att brandskyddsreglerna modifieras så att även 
egendomsskyddet ökar. Man menar att BBR bara anger regler som endast skyddar på 
miniminivå där man klarar personskyddet, men egendomsskyddet inte finns  med i 
byggreglerna, detta bekräftades av försäkringsbolaget vid intervjun.  

 

 
 
 

 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/forsakringsbolag-vill-skarpa-reglerna-for-brandskydd
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På andra sidan diskussionen står materialforskare och experter inom trä som säger att 
faktum att trä brinner lätt är ingen motsättning till brandsäkerhet. Hus av massivträ idag är 
långt ifrån trähus som byggdes tidigare. Idag kan vi förutse brand utvecklingen eftersom trä 
brinner på ett beräkningsbart sätt. Både massiva träkonstruktioner och lätta sammansatta 
träkonstruktioner brinner i en konstant hastighet som går att följa genom diverse 
brandkurvor och materialtabeller som finns tillgängliga idag.  

 

 

2.1.3. Brandskyddsdokumentation  
I boverkets byggregler finns föreskrifter som måste uppfyllas och allmänna råd som måste 
följas för att uppfyllas krav samt utföras rätt tekniska åtgärder och därmed upprättas 
brandskyddsdokumentation som är nödvändigt när byggherren ansöker om bygglov hos 
kommunen. 
 
Under byggprocessen genomgår brandskyddsdokumentation två olika faser enligt figur 2, 
den första är i projekteringsskedet där brandexpert (brandingenjör eller 
brandskyddskonsult) skapar en brandskyddsbeskrivning som innehåller 
byggnadsbeskrivning, personantal, utrymningsstrategi, åtgärder mot  brandspridning, 
ventilationssystem, brandtekniska installationer som brandlarm mm. 
Brandskyddsbeskrivning finns inte som begrepp i BBR, så det varierar mellan byggnader 
beroende på byggnadens storlek, stommaterial,höjd, användning mm. Den andra är när 
byggnaden är färdig och innan det kan tas i bruk brandexpert gör en slutbesiktning sen 
upprättar en relationshandling som beskriver enligt BBR hur de punkter som finns i 
brandskyddsbeskrivningen uppfylldes under byggprocessen.(3)(4)(5)(6) 
 
 

 
Figur 2    Visar brandskyddsdokumentation i faser under bygglovsprocessen(3) 
 
Enligt BBR, byggnader med fler än sexton våningsplan ska hänföras till byggnadsklass 
Br0, dvs byggnader som behöver stort brandskydd på grund av de allvarliga 
konsekvenserna av brand i sådana byggnader. Därför bör brandskyddsdokument för 
dessa byggnader förstärkas genom att ta hänsyn till kraven på särskild analys där 

 
 
 

 
 

https://www.eldochvatten.com/tjanster/brandskyddsdokumentation/?gclid=Cj0KCQiA2ITuBRDkARIsAMK9Q7MGudXGgwz8xW4AM_miwOxaLQMeei-mU7-X67PLF6j-Hu_PrImCwnsaAiMsEALw_wcB
https://www.brandexperten.se/brandskydd/tjanster/brandskyddsbeskrivning-brandskyddsdokumentation-sakkunnighetsintyg?gclid=Cj0KCQiAno_uBRC1ARIsAB496IVo6w9FHji3pn30DF3VlghYCbDPI6knv5cjvh-rNrGC9mYDio3Xe7MaAhooEALw_wcB
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskyddsdokumentation/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:961468/FULLTEXT01.pdf
https://www.eldochvatten.com/tjanster/brandskyddsdokumentation/?gclid=Cj0KCQiA2ITuBRDkARIsAMK9Q7MGudXGgwz8xW4AM_miwOxaLQMeei-mU7-X67PLF6j-Hu_PrImCwnsaAiMsEALw_wcB
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stommaterial kan ingå, specifika faktorer för trähus, öka skyddet mot spridning av bränder 
mellan brand cellerna, brandtekniska installationer samt kontroll och egenkontroll. 
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2.2 Brandskydd vid projektering
 

2.2.1. Detaljlösningar mot brand 
Byggreglerna är som tidigare nämnt funktionsbaserade, materialval och detaljlösningar 
påverkas alltså inte av de allmänna råden, det är byggherren som bestämmer vilka 
lösningar som bör användas. Noggrannhet krävs vid utformning av konstruktionsdetaljer 
mot brand i höga trähus, och lämpliga lösningar måste hittas eftersom brister i detta 
område kan bidra till brandspridning. 
 
Följande viktiga punkter bör betonas när man studerar detaljlösningar av trästommar: (7) 
➢ Brandstopp i hålrum. 
➢ Takfoten. 
➢ Utrymningstrappor. 
➢ Balkonger och loftgång. 
➢ Tätningsmassor runt genomföringar av kablar och rör genom 

brandcellsskiljande. 
 
 

2.2.2. Brandstopp i hålrum 
När en brand bryter ut i en byggnad med trästomme blir hålrum (hålrum i väggar eller 
ventilationsöppningar i fasader mm) farliga, där bränder blir svåra att upptäcka och sprids 
snabbare än vanligt(mer än 2–8 m/min) när de får luft.(8) 
 
Tidigare hade byggnader stort problem på grund av hålrum, men det finns stor säkerhet 
inom detta område i moderna byggnader med användning av olika metoder för brandstopp 
som bidrar att öka byggnads brandmotstånd och förlänger den förväntade takten för 
brandspridning. 
 
Brandstopp har olika typer, det kan vara massiva brandstopp (lufttäta) som består av trä, 
stenull eller gips. men för luftspalter, ventilerade hålrum, fasader eller tak används andra 
typ (ventilerande brandstopp).(9) (se figur 3)  
 

 
 
 

 
 

https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/detaljlosningar/
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/detaljlosningar/detaljlosningar/brandstopp-i-halrum/?previousState=1
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Figur 3  Visar olika varianter av brandstopp (9) 
 

 
 

2.2.3. Takfoten 
Takfoten är en svag punkt i träkonstruktioner på grund av behovet att ventilera trästomme 
under taket , vilket bidrar till att spridningen av brand genom luftspalten.  
Branden från övre fönstret sprider sig vanligtvis genom takfot så ventilationsöppningar i 
takfot bör inte placeras direkt ovanför det övre fönstret.(11) 
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Flera lösningar av takfoten föreslås enligt figurer 4, till exempel takfot med en 
ventilationsöppningar som formas genom ventilerande tätningar med linjära öppningar och 
det kan uppfylla krav EI30 brandmotstånd. en annan lösning är att utföra takfot utan 
ventilationsöppning med ventilerat taket. Där kan man använda ventiler som uppfyller EI30 
eller EI90 brandmotstånd.(10)(11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figurer 4   Visar olika takfot lösningar (9) 

 
 
 

 
 

https://smarthousing.nu/wp-content/uploads/2018/08/Rapport-Brandsakra-detaljlosningar-i-trahus.pdf
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/detaljlosningar/detaljlosningar/tak-och-takfot/


 
  

 2019-11-29 
Sida 18 (34) 

 

 

 
2.2.4. Utrymningstrappor: 
Utrymningstrappor bör uppfylla brandkrav och krav på bärförmåga (minst R30), det kan 
uppfyllas genom lämplig beklädnad för båda  sidor och stegens undersida. Träbaserade 
skivor och gipsskivor är lämpliga material för beklädnad och kan uppnås klass K230 
beklädnad (enligt EN 13501-2). Denna K-klass ger brandskydd för inre delar, förhindrar 
kollaps samt tillåter inte förkolning.(12) 
 
Enligt Eurokod 5, SS-EN 1995-1-2 ska trappors bärförmåga dimensioneras. 
Dimensionering utförs i två olika fall, den första är direkt efter brand där träets hållfasthet 
ska sänkas, och den andra är efter avkylning av trappor  träet får  tillbaka sin hållfasthet, 
se figur 5. (12) 

 
 

Figur 5   Krav på ytskikt och bärförmåga vid brand (12) 
 
 

2.2.5. Balkonger och loftgång: 
Balkonger och loftgångar används som utrymningsvägar och utformas enligt 
brandskyddskrav som står i BBR. 
 
Det finns inga speciella balkongtyper för höga hus med trästomme, så i detta område 
presenterar brandingenjörer kraven och sedan väljer byggherre/entreprenör lösningen. 
Kraven skiljer sig inte för denna typ av hus. 
 
Balkonger och loftgångar i trä kan föra brandceller och utgöra risk vid utrymning då 
branden kan spridas horisontellt.  Ytor, gångavstånd, bredd och eventuella lutningar måste 
uppfylla särskilda brandkrav om de utgör utrymningsvägar. Dessa krav är olika i de 
nordiska länderna. Den bärande konstruktioner kan vara av trä. Ytskikts Kraven för 
utrymningsvägar är normalt klass B. 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/detaljlosningar/detaljlosningar/trappor-i-utrymningsvagar/?previousState=1
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/detaljlosningar/detaljlosningar/trappor-i-utrymningsvagar/?previousState=1
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Enligt BBR finns det två lösningar för att utforma loftgångar, beroende på 
räddningstjänstens ingripande eller inte. (Detta visas i figur 6) 
 
 

 
Utrymning sker med hjälp av räddningstjänst 

 

 
Bostäder som ansluter till loftgången behöver inte utrymmas med hjälp av räddningstjänsten 

 
Figur 6   illustrerar utformning av loftgångar (13) 
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Enligt BBR är inte alltid brandteknisk avskiljning mot loftgången behövlig. (Detta visas i 
figuren 7) 
 
 

 
Brandteknisk avskiljning mellan lägenheter och loftgång behövs inte, loftgången är öppen mot 

det fria 
 

 
 

inglasad loftgång ingår i  EI30 
 

 
Krävs brandteknisk avskiljning EI30 mot de brandceller, där loftgång utgör enda utrymningsväg. 
Figur 7   illustrerar när brandteknisk avskiljning är nödigt (13) 
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2.2.6. Genomföringar: 
Genomföringar kan bidra till brandspridning och minska brand motståndet om 
tätningsmassor inte uppfyller kraven. 
 
För träkonstruktioner rekommenderas att fogar runt genomföringar måste vara fullt fyllda 
med tätningsmassor samt att det finns avstånd mellan håldiameter och kablar eller rör. Trä 
med densitet mer än 400 kg/m3  är lämplig på det här sättet, se figur 8.(14) 
 
För oisolerade ventilationskanaler används EI brandklassade brandspjäll eller EI 
brandklassade ventiler. En annan alternativt är att öka isolering (som stenull) runt kanaler 
eller öka isolering för bjälklag.(14) 
 
För rörgenomföringar kan åtgärdas genom att använda plaströr (PVC) genom isolering 
bjälklag och det viktigt att rördiameter måste vara högst 100 mm och avståndet mellan rör 
måste vara minst 300 mm, se figur 9.(14) 
 

 
1 = Beklädnad, 2 = Skyddsskiva, 3 = Tätning, 4 = Träregel < 40 mm, 5 = Skyddsskiva < 50 

mm, a = Träregelstomme, b = Massiv trästomme. 
 

Figur 8   Genomföringar (14) 
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Figur 9   Rörgenomföringar (14) 
 
 
 
 
 

 

2.2.7. Brandceller 
I höga träbyggnader är det extra viktigt att säkerställa sina brandceller för att minska 
spridningen av brand. Brandceller är delar av byggnaden som är avgränsade där branden 
håller sig under en minsta föreskriven tidsperiod utan att sprida sig till andra delar av 
byggnaden. Föreskriven tid uttrycks som brandmotstånd.Avgränsningen sker genom 
omslutande väggar och bjälklag eller andra konstruktioner som ser till att föreskrivna krav 
på bärförmåga(R),integritet(E) och isolering (I)följs.  En lägenhet är till exempel en egen 
brandcell. 
 
Eftersom eld naturligt ryker uppåt bör bottenvåningen i höga trähus ha ökad 
brandmotstånd. Inte minst för att underlätta utrymningsvägen för inneboende.  
Brandskyddsegenskaper variera för olika isoleringsmaterial. Vid beräkningen av brand 
motståndet kan man se till att ha högre värde än det som krävs. Det är viktigt att använda 
exakt samma isoleringsmaterial, produkter och fästmetoder som vid prövningen för att få 
önskad brandmotstånd. 
 
Olika skivor används för att förstärka brand motståndet hos träkonstruktioner, oftast 
gipsskivor men även andra skivtyper används. Förutom träkonstruktioner kan skivor 
användas i känsliga punkter till exempel i anslutningen mellan vägg och tak eller vägg och 
bjälklag. Monteringen av dessa skivor är ett kritiskt moment för brand motståndet, skivorna 
bör fästas genom en fästdon enligt tillverkarens anvisningar. 

 
 
 

 
 

https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/brandsakerhet/detaljlosningar/detaljlosningar/genomforingar-och-installationer/?previousState=1


 
  

 2019-11-29 
Sida 23 (34) 

 

 
 
 
 2.2.8. Materialval 
Brandstopp som ska begränsa brandspridning inom konstruktioner, bör vara av material 
som kan placeras tätt i hålrummet. Materialet bör företrädesvis vara icke brännbart och 
tillverkat av ett mjukt, komprimerbart isoleringsmaterial med låg densitet. En komprimerad 
densitet på 50 kg/m 3 efter installation rekommenderas för mineralull såsom HTE 
mineralull och stenull. 
 
2.2.9. Ventilation 
Val, montering och placering av ventilationsöppningar har en stor inverkan vid händelsen 
av en brand. Ofta sprider sig bränder genom ventilationsöppningar vidare till fasader och 
balkonger och ofta vidare till vinden som är en känslig konstruktion. (se avsnitt ‘’takfot’’). 
Takfoten brukar ligga nära ventilationsöppningen för vinden, detta skapar ännu en risk för 
kollaps vid brand. Brandspridning som når upp till  vinden kan också ske genom 
ventilationsöppningar placerade ovanför fönstren i lägenheterna, i flerbostadshus kan detta 
orsaka brandspridning till andra brandceller (lägenheter).  
För att minska brandspridning genom ventilationsöppningar måste vissa åtgärder vidtas, 
förflyttning bort från fönster och balkonger samt ändring av ventilationssystemet till 
mekanisk system är bland dem effektivare metoderna.  
Ett annat sätt som förhindrar brandspridning genom byggnadens brandceller är 
brandbeständigt material i isoleringen som begränsar luftflödet, den typen av 
isoleringsmaterial sväller upp vid brand och håller in brandluft mycket längre än vanliga 
isoleringsmaterial. 
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2.3 Brandsläckning  
Brandsläckning av höga hus är komplicerat, ännu mer så om huset är av trä. Genom att 
undersöka olika typer av brandsläckning kan vi få en bättre bild av dem mest effektiva för 
höga trähus. Det gäller att släcka högt, effektivt och med slå lite ångbildning som möjligt för 
att inte fuktskada material och konstruktioner.  

Släcksystem som aktiveras vid händelsen av en brand kallas automatiska släcksystem. 
Vattensprinkler, skumsläcksystem och gassläcksystem tillhör denna kategori. Värme, rök 
eller flammor triggar igång systemets censor. Denna typ av brandsläckningssystem är en 
självklarhet  i höga byggnader då brandmännens utrustning inte når fram till elden efter en 
viss höjd. (17) 
 
Om byggnaden har hög brandlast, Dvs har brännbart material och möbler  i stor 
utsträckning, blir det svårt att undvika brandfarligt gas, droppar eller vätska. Det bästa 
sättet att undvika brandspridning i sådana byggnader är avskiljning i form av brandceller. 
Genom att säkerställa sina brandceller med hjälp av fysisk avstånd eller avskiljande 
konstruktioner blir konsekvenserna mildare vid brand. Det är en passiv form av 
brandsläckning då ordentlig avskiljning av brinnande rum stoppar tillförseln av bränsle till 
branden Se figur 10. I kontorshus eller andra byggnader med liknande verksamhet är 
avskiljning en kritisk åtgärd. (17) 
 
 

 
Figur 10   Avskiljning av brandceller (18) 

 
 
 

 
 

https://www.if-sakerhet.se/guide-om-brandslackning
https://www.if-sakerhet.se/guide-om-brandslackning
http://www.climaterecovery.com/wp-content/uploads/2018/01/PA-brandskydd-20170705.pdf
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3. Diskussion  

 

Resultatet är baserat på  information från BBR, brandkåren, brandingenjörer och experter 
inom brand samt försäkringsbolag . Arbetet stöds även av tidigare forskning om 
brandskydd. 
 
I BBR anges att material neutrala sedan ändringen av reglerna som skedde 1994, då 
kraven blev funktionsbaserade. Förenklad dimensionering gäller för alla byggnader under 
16 våningar oavsett stommaterial, det innebär att man uppfyller bindande allmänna råd i 
föreskrifterna. Speciella åtgärder måste tas vid projekteringen av byggnader högre än 16 
våningar, då dessa byggnader tillhör brandklass BR0. Allmänna råden kan då inte 
tillämpas som dom är utan måste kombineras/ersättas av analytisk dimensionering, det 
innebär att dimensioneringen av brandskyddet sker specifikt för byggnaden. Vid analytisk 
dimensionering kan man ta hänsyn till stommaterialet och dess påverkan på brandskyddet.  
 
Boverket är medvetna om fallen där mindre bränder har orsakat omfattande 
brandspridning inne i konstruktionerna och totalskadat hela byggnaden. Det är ett problem 
som fortfarande analyseras. Byggreglerna idag syftar till personsäkerhet men inte 
egendomsskyddet, det orsakar i sin tur en ekonomisk utmaning vid försäkringen av dessa 
hus. 
 
Inga specifika krav ställs på utformningen av detaljlösningar, Byggherren ansvarar för 
materialval och projekteringen av detaljlösningar, så länge kraven i byggreglerna uppfylls. 
 
För konstruktörer och brandingenjörer gäller det att projektera täta konstruktioner som inte 
tillåter uppståndet av hålutrymme. Hålrum i träbyggnader uppstår oftare än i betongbyggen 
och kan snabbt skapa hålutrymme genom flera brandceller. Trots denna känsliga punkt så 
finns det inga speciella krav på åtgärder i byggreglerna. Det gäller att hitta lösningar till täta 
konstruktioner där brandstopp i form av gipsskivor eller annat brandsäkert material 
placeras, och obrännbar isoleringsmaterial som mineralull används.  
 
Det stora dilemmat ligger i den ekonomiska faktorn. Stora försäkringskostnader uppstår 
när brandspridningen blir omfattande. Byggnaden blir ofta obrukbar och 
försäkringsbolagen måste stå för egendoms-kostnader som inte skyddas av boverkets 
allmänna råd där egendomsskydd inte är inkluderad, det gör att bolagen tvingas höja 
försäkringskostnaden för höga trähus. Privata försäkringsbolag anser att miljötänket har 
tvingat myndigheterna att  påskynda byggandet av höga trähus trots att ekonomiska hinder 
inte har åtgärdats, det får de att stå som förlorare i längden. 
 

Exempel på åtgärder som forskare rekommenderar för ökat brandskydd i trähus är att 
stommen har dimensioner som klarar ett brandförlopp, passivt skydd, som till exempel 
gipsskivor eller aktivt brandskydd som sprinkler. Genom att använda stenull istället för 
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cellplast som isolering i väggarna, sjunker risken för en ökad hastighet i brandförloppet och 
karm-motståndet ökar. Fasaderna kan täckas med en fjälliknande träbeklädnad och varje 
lägenhet ska utrustas med sprinkler. 

 

Konflikten som uppstår när det gäller försäkringen av höga trähus verkar härstamma från 
motstående intressen hos aktörer inblandade, det är uppenbarligen en ekonomisk konflikt. 
Byggherrar ser ingen anledningen till att göra mer än vad BBR kräver och försäkringsbolag 
vill inte betala mer i skadekostnader. Konceptet är fortfarande väldigt ungt och forskning 
som ökar egendomsskyddet förväntas underlätta försäkringen av höga trähus inom 
kommande år. Vi har skyndat konceptet lite på grund av miljövänligheten trähus står för 
men den ekonomiska aspekten måste förbättras innan vi kan bygga i större skala.  
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4. Slutsats 

Idag byggs  höga trähus oftare. Det beror på olika faktorer,  dessa byggnader har mindre 
påverkan på miljön, Sverige har stor möjligheter att bygga med trä, samt är det även lätt att 
arbeta med och tillåter större anpassningar ute på plats. Detta leder i sin tur till lägre 
kostnader. Nackdelarna med dessa byggnader är när branden inträffar, kan kostnaderna 
bli stora ur ett ekonomiskt perspektiv. 
 
Litteraturstudier och intervjuer har stått som grund för arbetet, som har syftat till att 
undersöka brandsäkerheten i projekteringsskedet av höga trähus. 
 
Efter att genomföra denna forskning med hjälp av brand specialister från olika sektorer och 
baserat på de befintliga föreskrifter och lagar som står i BBR, dras det slutsatsen att höga 
hus med trästomme definitivt kan projekteras med hög brandsäkerhet genom dagens 
allmänna råd och byggregler. 
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Bilaga A 
 
Intervju den 21 oktober 2019 med en brandingenjör som önskar att förbli anonym. 
 

1.Vilka speciella åtgärder tar ni när det gäller brandskydd i höghus med trästomme? 

Byggreglerna är i utgångsläget material neutrala. Vid särskilt höga byggnader, när 
byggnaden klassas som en Br0-byggnad, krävs dock en särskild analys där bland annat 
stommaterial kan ingå. 

2. Hur högt måste huset bli innan ni tar andra åtgärder? 

Vid byggnader över 16 våningar (obs gäller oavsett stommaterial). 

3. vilken typ av isolering används i sådana hus för att förebygga bränder i 
träkonstruktioner? 

Det finns inget regelkrav över vilken typ av material som behöver användas. Vid 
träbyggnader så används lämpligen någon form av obrännbar isolering dvs mineralull. 

4. Hur kommer det sig att sådana höghus byggs mycket oftare nuförtiden? vilka 
tekniska utvecklingar har sett till att det byggs många fler höghus med trästomme? 

Träbyggnader kan ha flera fördelar men min gissning till varför det används är en lägre 
miljöpåverkan och att vi har en stor tillgång till det i Sverige. Sen är det även lätt att arbeta 
med och tillåter större anpassningar ute på plats. Detta borde i slutändan ge lägre 
kostnader. 

5.vilka allmänna krav ställs på tätheten och hålrummen som finns i sådana 
konstruktioner? är det annorlunda krav än andra stomtyper ? 

Samma krav gäller men när man bygger i trä så uppstår dessa hålrum som vanligtvis inte 
finns vid traditionellt byggande i betong. Ett hålutrymme kan sträcka sig över en stor yta i 
byggnaden (flera brandceller) vilket gör dessa till en känslig punkt avseende 
brandspridning. Det finns dock inget krav i allmänna råd i BBR på att dessa behöver 
hanteras men en vanlig praxis är att brandstopp placeras i dessa så att max två 
brandceller mynnar mot hål utrymmet. 

6. Vilken typ av ventilationssystem anser du vara bäst passande i det här fallet?  

Lägenhet Separata aggregat för ventilation minimerar risken för att något blir fel i 
byggandet. Vid en ordentlig projektering och kontroll av utförande så är det dock inget 
problem med att använda F/FT-system. 
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7. Planerar ni brandsläckning på ett speciellt sätt? brandlarm, släckningsmetod, 
håltagningar i brandcellsgränser? 

Nej byggnaderna projekteras med samma förutsättningar oavsett stommaterial. 

8. Används speciella balkongtyper i sådana hus? finns det krav eller väljer ni mest 
passande? 

Vi väljer inte någon typ utan vi presenterar kraven och sedan väljer byggherre/entreprenör 
lösningen. Kraven skiljer sig inte för denna typ av hus. 

 

Intervju den 17 oktober 2019 med Anneli Svensson, från Boverkets svarstjänst. 
 

1.Tar ni speciella åtgärder för höghus med trästommar? 

Regler om brandskydd finns i Boverkets byggregler (BBR). Kapitel 5 handlar om 
brandskydd. Regler om brandskydd för konstruktioner finns i Boverkets konstruktionsregler 
(EKS). Reglerna för brandskydd är material neutrala vilket innebär att det är samma krav 
som ställs oavsett stommaterial. Reglerna innehåller bindande föreskrifter som måste 
uppfyllas och allmänna råd som, om man följer dem, innebär att föreskriften uppfylls. Att 
följa lösningar i allmänt råd för brandskydd kallas förenklad dimensionering och att avvika 
från allmänna råd för brandskydd innebär analytisk dimensionering. Läs mer här: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregl
er/om-bbr/foreskrifter-och-allmanna-rad/ 

Byggnader med fler än 16 våningsplan ska hänföras till byggnadsklass Br0. De allmänna 
råden kan då inte tillämpas rakt av för att uppfylla kraven på brandskydd. Brandskyddet i 
Br0-byggnader ska verifieras med analytisk dimensionering. Se BBR 5:112. Man kan då 
behöva ta hänsyn till stommaterialet och vilken inverkan det har på brandskyddet. 

2. hur ser ni på brandspridningen i sådana byggnader? 

Vi känner till att det förekommit fall med så kallade modulhus i trästommar där omfattande 
brandspridning inne i konstruktionerna inneburit att hela eller stora delar av byggnaderna 
totalskadats till följd av egentligen mindre bränder. Detta är problematiskt och en fråga vi 
tittar på. Det kan dock påpekas att bygglagstiftningen och byggreglerna i huvudsak är 
inriktade på personsäkerhet och inte på egendomsskydd. 
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3.ställer ni speciella krav på detaljlösningen, material och ventilation, samt andra 
byggnadsdelar? 

Nej. Reglerna är funktionsbaserade och innehåller generellt inte krav eller regler för olika 
detaljlösningar. Byggherren (alltså den som låter uppföra byggnaden) ansvarar för att välja 
material, utforma detaljlösningar och så vidare så att funktionskraven i byggreglerna blir 
uppfyllda. 

4. Beräkningen av brandbelastning, tar ni schablonvärden från tabeller eller 
genomför ni en tekniskberäkning där ni tar fram mer precisa värden. 

Både BBR och EKS hänvisar till BBRBE (Boverkets allmänna råd om brandbelastning) för 
bestämning av brandbelastning.  Se BBR 5:233 och 1 § i EKS avdelning C kap 1.1.2. Vid 
förenklad dimensionering kan man följa schablonvärden i Tabell 2 i BBRBE. Vid analytisk 
dimensionering beräknas brandbelastningen. Läs mer om bestämning av brandbelastning 
här: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregl
er/brandskydd/allmant-rad-om-brandbelastning-bbrbe/ 

5. Eftersom bärförmågan i trästommar sjunker mycket snabbare än andra stommar, 
måste då bärförmågan vara större än vanligt? 

I EKS finns två övergripande sätt att dimensionera brandskyddet av bärande 
konstruktioner i byggnader: nominella temperatur-tidförlopp och naturliga brandförlopp. Det 
vanligaste är nominella temperatur-tidförlopp där man uttrycker bärförmågan vid brand 
med ett R-värde. Exempelvis ”R 60” . Det innebär att byggnadsdelen genom provning eller 
beräkning har visats klara att bära sin last under 60 minuter för ett standardiserat 
brandförlopp. Det är samma standardiserade brandförlopp oavsett vilket material 
byggnadsdelen är utförd i. 

Telefonintervju, 21/11, anställd hos ett försäkringsbolag som önskar att förbli 
anonym:  

1. Varför anses höga trähus vara en stor risk ur ekonomiskt 
perspektiv? 

Det beror nog på förlusterna som bränder i sådana byggnadstyper har 
orsakat. Det har inte hänt så ofta men när det väl har skett så har det 
orsakat stora förluster för oss. Människor har klarat sig utan större skador 
nästan varje gång men branden och släck-materialet gör ofta att 
byggnaden blir oanvändbar. 

 

 
 
 

 
 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/allmant-rad-om-brandbelastning-bbrbe/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/allmant-rad-om-brandbelastning-bbrbe/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/allmant-rad-om-brandbelastning-bbrbe/


 
  

 2019-11-29 
Sida 33 (34) 

 

 

2. Vad betyder det för framtida byggen? 

Just nu är det dyrt att försäkra trähus. Om inte egendomsskyddet ökar 
kommer det att förbli dyrt.  

3. Hur stora är kostnader jämfört med betong hus? 

Det beror på. Det är relativt enkelt att brandskydda betong då den är obrännbar 
och kräver ingen extra isolering som kan krångla till detaljlösningar. Dessutom 
har man byggt högt i betong jättelänge, oftast blir kostnaderna mycket mindre 
eftersom branden inte sprids i samma utsträckning.  

4. Vad krävs det för att höga flerbostadshus av trä blir vanligaste 
alternativet? 

Det kommer nog ta lång tid om ens det händer. Det måste bli värt att bygga 
för alla inblandade så att marknaden för höga trähus expanderar. Eftersom 
lagarna inte beror på Materialet blir det svårt när det gäller försäkring.  
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