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III 

Sammanfattning 

Examensarbetet undersöker möjligheten för en trä-glaskonstruktion att bibehålla sin 

bärförmåga under påverkan av brand. Syftet är att ge en överblick för vilka regler och 

krav som krävs för att konstruktionen ska kunna erhålla en brandklassificering. 

Rapporten ska vara till hjälp för framtida forskning inom ämnet.  

En trä-glaskonstruktion består av en bärande glasdel, en träram samt en limfog som 

fungerar som infästning mellan glaset och träramen. De tre materialen samverkar 

mekaniskt, därför är det viktigt att varje enskilt material kan behålla sina egenskaper 

vid brand. Rapporten undersöker flera olika sorters glas och lim där egenskaperna vid 

höga temperaturer studeras. Resultatet visar att glas och lim förlorar sina egenskaper 

vid exponering av höga temperaturer. Ett brandskydd måste därmed appliceras för att 

säkerställa konstruktionens hållfasthet.  

För att uppnå en brandklassificering krävs att svenska krav och regler följs. 

Rapporten sammanställer nuvarande regler och krav för att på ett effektivt sätt kunna 

förstå vilka regler och krav som gäller.  

Brandglas består av flera skikt av glas med mellanliggande skikt av vattenglas, som 

används i fönster och dörrar där höga brandkrav gäller. Rapporten undersöker 

brandglasprodukter från två tillverkare. Brandglasen klarar att isolera branden under 

en bestämd tid. Rapporten studerar möjligheten att kombinera trä-glaskonstruktionen 

med ett brandskydd av brandglas. Tanken är då att brandglasens uppgift är att skydda 

det bärande glaset mot brand, och det bärande glasets uppgift är att ta upp lasten. 

Inga experimentella försök och valideringar görs i studien, därför behöver en sådan 

konstruktion brandprovas i framtida forskning.  
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Summary 

This bachelor thesis investigates the possibilities for a timber-glass composite to 

maintain its load-bearing capacity during fire. The purpose is to give an overview of 

the rules and requirements that are required for the construction to be fire classed. 

The report is supposed to help further investigation on the subject.  

A timber-glass composite consists of a load-bearing glass part, a timber frame and an 

adhesive joins together the glass and the wooden frame, forming a composite 

structure. Hence it is important that each individual material can maintain its 

characteristics during fire. The report has looked at multiple glass types and 

adhesives whose characteristics have been studied at elevated and high temperatures. 

The result shows that glass and adhesives lose their characteristics at high 

temperatures. A fire protection must therefore be applied to secure the construction’s 

strength.  

To achieve a fire classification, Swedish rules and requirements need to be followed. 

The report compiles the relevant rules and requirements. This has been done to 

efficiently understand the rules and requirements that apply.  

Fire protecting glass consists of multiple layer of glass with waterglass between the 

panes. Fire protecting glass is used in windows and doors where high- demanding 

fire requirements apply. The report investigates fire protecting glass products from 

two suppliers. The fire protecting glass is able to isolate fire during a specific time. 

The report studies the possibilities to combine a timber-glass wall with fire protecting 

glass whereby the fire protecting glass is protecting the load- bearing part which 

itself is taking over the load-bearing functionalities. No experimental investigations 

are done so that such a construction needs to be fire tested in future investigations. 
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Abstract 

Denna rapport undersöker möjligheten för en bärande trä-glaskonstruktion att behålla 

sin bärförmåga under brand. En bärande konstruktion måste uppfylla särskilda krav 

under en brand. Rapporten sammanfattar vilka regler och krav som finns på en 

bärande konstruktion. Rapporten bryter ner konstruktionen och undersöker de olika 

materialens egenskaper. Materialens termiska egenskaper undersöks för att ta reda på 

om trä-glaskonstruktionen kan uppfylla brandkraven.  

På marknaden finns brandklassade glas. Rapporten undersöker möjligheterna att 

applicera brandglas i trä-glaskonstruktionen. Detta för att skydda det bärande glaset 

från hög temperatur.  

Nyckelord: Trä-glaskonstruktion, Trä-glasvägg, Lim, Brand, Brandkrav, 

Lastbärande glas, Lastbärande trä-glaskonstruktion, Brandglas.  
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Förord 

Detta examensarbete skrivs på helfart under 10 veckor vid fakulteten för teknik vid 

Linnéuniversitetet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den avslutande kursen 

på byggingenjörsprogrammet. Bakgrunden till arbetet kommer från forskare på 

Linnéuniversitetet. Rapporten skrivs som ett grupparbete av två personer. Arbetets 

olika delar utförs helt gemensamt.  

Rapporten är tänkt som en komplettering till tidigare forskning inom trä-glaselement. 

Arbetet ska kunna vägleda forskare i framtida forskning kring trä-glaskonstruktioner 

utsatta för brand.  

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Michael Dorn för hans hängivenhet och 

stöd under arbetets gång. Vi vill också tacka vår rådgivare Birgit Östman som delat 

med sig av sin expertis inom brand och för att ha visat stort intresse för arbetet.  

 

 

 

Viktor Karlsson         &         Morgan Wärnelöv 

Växjö, 8 Juni 2017 
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1 Introduktion 

Varje år omkommer cirka 100 personer till följd av brand i Sverige. Av 

dessa bränder förekommer 80–90% i bostäder (Östman et al. 2002). Bränder 

kostar samhället enorma summor varje år, 2005 uppgick samhällskostnaden 

för bränder till 5,7 miljarder kronor (Räddningsverket 2008).  

I Sverige byggs det just nu många nya bostäder för att lösa bostadskrisen. 

Betong, stål och trä är de vanligaste stommaterialen som används idag. 

Sverige har högt uppsatta energimål (Regeringskansliet 2017) vilket har lett 

till att fler lågenergihus byggs och att miljövänliga och återvinningsbara 

material används. Trots höga energikrav är arkitekturen fortfarande viktig. 

Glas är ett material som är estetiskt tilltalande och återvinningsbart. 

Forskning pågår huruvida glas fungerar som ett bärande byggelement (Ber et 

al. 2014).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Att uppföra en byggnad innebär att ett stort antal regler och förordningar ska 

efterföljas. Förutom att byggnaden ska klara av laster, vind och snö ska den 

också uppfylla energikrav, ha ett bra inneklimat och uppfylla de brandkrav 

som föreskrivs. Brandkraven varierar utifrån olika parametrar. Till exempel 

finns det olika krav beroende på byggnadens verksamhet eller hur hög 

byggnaden är. Dessa krav uppfylls antingen genom förenklad 

dimensionering eller analytisk dimensionering (Östman 2012).  

Glas är ett tilltalande material på grund av dess transparens. Idag är glasets 

användningsområde i byggnader främst i form av fönster och dörrar. Att 

använda glas som ett bärande byggelement kan ge stora estetiska fördelar. 

De senare åren har forskningen undersökt möjligheten att använda glas som 

ett bärande element. I en studie av Kozłowski et al. (2015) testas 

bärförmågan hos en trä-glaskonstruktion. Resultatet visar att det finns goda 

möjligheter att använda en glas-träkonstruktion i byggnader.  

Glaset i en trä-glaskonstruktion är fastlimmat i en ram av trä. Limmet är en 

viktig del i konstruktionen. Tre olika typer av lim har testats i skjuvning och 

dragning i en undersökning av Blyberg et al. (2012). Undersökningen visar 

att ett akrylatbaserat lim är att föredra över ett silikonbaserat lim på grund av 

bättre hållfasthet, dock beskrivs en osäkerhet hur limmet reagerar på värme.  

Vid brand utsätts byggnaden och konstruktionen för hög värme. Det finns 

två olika metoder för att skydda konstruktionen mot brand: antingen genom 

aktiva eller passiva brandskydd (Östman et al. 2002). Ett aktivt brandskydd 

sätter igång när branden startar och kan till exempel vara brandvarnare eller 

sprinklers. Ett passivt brandskydd finns permanent i byggnaden och 
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förhindrar att branden sprider sig och tränger in i konstruktionen, ett 

exempel på ett passivt brandskydd är en brandgipsskiva.  

I en trä-glaskonstruktion är det främst glaset och limmet som är mest utsatta 

vid en brand. Det är viktigt att konstruktionens hållfasthet bibehålls, så att 

byggnaden inte riskerar att rasa vid en brand. Glas är ett sprött material och 

visar nästintill ingen indikation på att ett brott ska ske. Det är därför 

essentiellt att skydda trä-glaskonstruktionen mot brand. I en undersökning 

av Debuyser et al. (2016) undersöks hur laminerat glas beter sig vid 

exponering av värme. I slutsatsen rekommenderas att glaset ska skyddas av 

ett passivt brandskydd.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att utforska vilka möjligheter en trä-glaskonstruktion har för att 

uppfylla de brandtekniska kraven enligt svenska byggnormer. Befintliga 

brandglaslösningar ska undersökas och granskas om de kan uppfylla kraven 

som en bärande konstruktion.  

Syftet är att visa en sammanställning av de brandkrav som behövs för att en 

bärande trä-glaskonstruktion ska kunna brandklassas. Arbetet ska vara till 

hjälp för framtida experiment och forskning kring trä-glaskonstruktioner 

utsatta för brand.  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie begränsas till följande punkter: 

 Trä-glaskonstruktionen skall betraktas som ett väggelement.  

 Inga experiment på konstruktionen kommer att genomföras. 

 Rapporten tar inte hänsyn till ekonomiska aspekter. 

1.4 Metod 

I denna studie har endast sekundärdata samlats in, inga experiment eller 

försök kunde ha gjorts. En sammanställning av nuvarande brandkriterier har 

gjorts med informationsinsamling från Boverkets Byggregler. Denna 

insamling klargör vilka krav som ställs på en konstruktion vid händelse av 

brand.  

Trä-glaskonstruktionens brandegenskaper för respektive material 

sammanställdes. Utifrån det har sedan en brandegenskaper på befintliga trä-

glassystem vid höga temperaturer studerats. Med hjälp av det kunde 
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möjligheten till att konstruktionen kan uppnå de brandkriterier som ställs på 

en byggnadsdel studeras. Slutligen har en teoretisk analys av ett bärande 

system tillsammans med brandglas utförts. 

Insamlingen togs fram via litteratur, internet och tidigare forskning inom 

området. Stora delar av tidigare forskning har endast undersökt hur 

konstruktionen kan uppta laster.  
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2 Brandkrav och normer 

I detta avsnitt ges en förklarande bild av de regler och krav som ställs på en 

bärande konstruktion utsatt för brand.  

2.1 Brandförlopp 

En brand är indelad i två viktiga faser och beror på två viktiga parametrar, 

temperatur och tid, se Figur 1. Under initialskedet är det krav på 

ytmaterialets brandegenskaper. Vid en fullt utvecklad brand ställs det krav 

på brandmotstånd hos konstruktionselementet (Östman 2012).  

Byggnaden måste kunna utrymmas under ett tidigt brandförlopp. Allt 

brännbart material är involverat vid en övertändning och temperaturen i det 

övre gaslagret är ca 500–600 ℃. En människa kan inte klara av dessa höga 

temperaturer och behöver därför utrymma under ett tidigt brandförlopp 

(Träguiden 2015a). 

 

Figur 1: Brandens faser över tid. 

Vid en övertändning antänds alla brännbara material och ytor i 

brandrummet. När övertändningen har börjat stiger temperaturen fort, 

brandgaslagret sjunker mot golvet och flammor börjar synas i brandgaserna. 

Tiden mellan initialskedet och övertändning beror på hur mycket brännbart 

material och brännbara ytor som finns i rummet. En fullt utvecklad brand är 

nästa fas i brandförloppet, denna perioden kan pågå från någon minut till 

flera timmar och är normalt ventilationskontrollerad. Detta innebär att 

brandens effektutveckling och temperatur styrs av hur mycket syre som kan 

förses till rummet (Träguiden 2015a). 

Sista fasen i brandförloppet är avsvalningsfasen. De brännbara materialen i 

rummet är nu uppbrända och branden börjar förlora sin effekt. Temperaturen 
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i rummet sänks. Denna period kan vara från någon timme till flera timmar 

(Träguiden 2015a).  

2.2 Brandkriterier 

Byggregler blir alltmer funktionsbaserade. Construction Products Directive 

som infördes år 1988 har varit ledande i denna fråga. År 2013 ersattes 

Construction Products Directive av Construction Products Regulation och 

innehåller liksom tidigare, brandsäkerhet. Följande punkter ska ett 

byggnadsverk uppfylla enligt Construction Products Regulation för att 

uppfylla brandsäkerheten (Östman 2012): 

- 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 på annat sätt. 

- Räddningsmanskapets säkerhet beaktas. 

Dessa grundläggande krav införs genom europeiska standarder inom CEN, 

den europeiska standardiseringsorganisationen (Östman 2012), se Figur 2. 

 

Figur 2: System över europeiska brandstandarder för byggprodukter (Östman 2012). 
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 Boverket 

Boverket är en svensk förvaltningsmyndighet för samhällsplanering, 

byggande och boende. Dess huvudsakliga uppgift är att ta fram anvisningar 

och föreskrifter baserat på plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt 

bostadsförsörjningslagen. 

Boverkets författningssamling (BFS) skriver att de allmänna 

förutsättningarna för brand innebär att: 

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. 

 (BFS 2011:26, s. 32) 

Byggnadsmaterial samt fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 

en byggnadsdel på ett sätt att de uppfyller följande: 

- Är svåra att antända. 

- Inte medverkar till snabb brandspridning. 

- Inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas. 

- Inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå. 

- Inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för 

personskador ökar. 

- Inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet.  

(BFS 2011:26, s. 70) 

2.2.1.1 Byggnadsklasser 

I de svenska byggreglerna definieras fyra stycken olika byggnadsklasser    

Br 0, Br 1, Br 2 och Br 3 där Br 0 är den högsta klassen och infördes år 

2012. Byggnader ska delas in i byggnadsklasser utifrån skyddsbehovet där 

”bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, 

potentiella konsekvenser vid brand och byggnadens komplexitet” (BFS 

2011:26, s. 36). De faktorer som påverkar vilken byggnadsklass byggnaden 

delas in i beror på: 

- våningsantal, 

- byggnadsarea, samt 
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- verksamhetsklass 

Tabell 1 visar hur de olika byggnadsklasserna bestäms efter skyddsbehovet 

och antalet våningar.  

Tabell 1: Indelning av byggnadsklass beroende på skyddsbehovet och antalet våningar (BFS 

2011:26). 

Byggnadsklass Skyddsbehov Antal våningar 

Br 0 Mycket stort ≥ 16 våningar 

Br 1 Stort ≥ 3 våningar 

Br 2 Måttligt 2 våningar 

Br 3 Litet 1 våning 

2.2.1.2 Verksamhetsklasser 

Byggnader ska delas in i verksamhetsklasser i hänseende till vilken 

verksamhet som ska bedrivas i utrymmet. Indelningen beror på om hur stor 

kännedom personerna har om byggnadens utrymningsmöjligheter, om 

personerna kan förväntas att vara vakna samt om personerna till största 

delen kan utrymma på egen hand (BFS 2011:26).   

2.2.1.3 Brandsäkerhetsklass 

Byggnadsdelar ska delas in i brandsäkerhetsklasser enligt Tabell 2 beroende 

på hur stor risk det är för personskador utifall om en byggnadsdel kollapsar 

vid händelse av brand. Vid bedömningen av brandsäkerhetsklassen av en 

byggnadsdel ska följande punkter tas hänsyn till: 

- Risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, 

vistas i skadeområdet. 

- Sekundära effekter som kan uppstå, såsom utrymmande eller 

räddningspersonal, vistas i skadeområdet. 

- Det befarade brottets karaktär. 

- Påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för 

utrymnings- och insatsmöjligheter. 

(BFS 2010:28, s. 23) 
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Tabell 2: Brandsäkerhetsklasser bestäms med följande tabell (Danielsson 2012). 

Risk för personskada Brandsäkerhetsklass Brandteknisk klass 

Ringa 1 R0 

Liten 2 R15 

Måttlig 3 R30 

Stor 4 R60 

Mycket stor 5 R90 

Vid dimensionering av ett naturligt brandförlopp skall byggnadsdelar 

dimensioneras efter att klara av de brandförlopp som visas i Tabell 3.  

Tabell 3: Förhållandet mellan brandsäkerhetsklass och ett naturligt brandförlopp (BFS 2010:28). 

Brandsäkerhetsklass Brandförlopp 

1 0 minuter 

2 
15 minuter (del av ett fullständigt 

brandförlopp exkl. avsvalning) 

3 
30 minuter (del av ett fullständigt 

brandförlopp exkl. avsvalning) 

4 
Fullständigt brandförlopp (inkl. 

avsvalning) 

5 
Fullständigt brandförlopp med 50 % 

ökad brandbelastning (inkl. avsvalning) 

2.2.1.4 Brandmotstånd hos konstruktioner 

Brandmotståndsklasser delas in i klasser enligt Tabell 4 beroende på 

funktion i byggnaden (BFS 2011:26). 

Tabell 4: Beteckningar för brandmotståndsklasser (BFS 2011:26). 

Beteckning Betydelse 

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 för 

branddörrar 

EW Integritet och begränsad strålning 
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Beteckningarna i Tabell 4 efterföljs med ett tidskrav på hur länge 

byggnadsdelen minst ska bibehålla sin funktion, t ex REI 30. Dessa klasser 

kan kombineras med någon eller några av tilläggsbeteckningarna i Tabell 5 

(BFS 2011:26). 

Tabell 5: Tilläggsbeteckningar för brandmotståndsklasser (BFS 2011:26). 

Tilläggsbeteckning Betydelse 

M Mekaniskt motstånd 

C Självstängning av dörrar 

S Röktäthet 

K Brandskydd, tändskyddande beklädnad 

2.2.1.5 Brandklasser för material 

Även klassbeteckningar används för material, beklädnader och ytskikt (BFS 

2011:26). 

- A1, A2, B, C, D, E 

Klassen A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon 

tilläggsklass. De övriga klasserna förutom klass E kombineras alltid med 

någon av följande tilläggsklasser: 

- s1, byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser. 

- s2, byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser.  

- s3, inget krav på begränsad produktion av brandgaser.  

- d0, brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen. 

- d1, brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd.  

- d2, inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar. 

Den sista tekniska brandklassen E är den lägsta klassen och kombineras med 

tilläggsklassen d2 om inget droppkrav uppfylls (BFS 2011:26). 
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 Dimensioneringsalternativ 

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras 

genom förenklad eller analytisk dimensionering. Förenklad 

dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna 

genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden i 

avsnitt 5:2–5:7.  

(BFS 2011:26, s. 32) 

Om kraven för ett automatiskt släcksystem ska tillgodoses i fler än två 

föreskrifter ska en analytisk dimensionering tillämpas (BFS 2011:26). 

Dimensionering av brandsäkerhet kan göras på två olika tillvägagångssätt, 

antingen genom en förenklad eller en analytisk dimensionering. Den 

analytiska metoden kräver beräkningar samt att man gör en simulering över 

brandens spridning. I den förenklade dimensioneringen används 

brandklasser och europeiska standarder för byggelement, se Figur 3 (Östman 

2012). 

 

Figur 3: Huvudprincip för branddimensionering (Östman 2012). 

 Brandprovningsmetoder  

SS-EN 1365–1 (2012) anger metoder för att prova brandmotståndet hos en 

bärande vägg. Både bärande inner- och ytterväggar är godkända för 

metoden. En bärande vägg provas normalt utan öppningar, såsom fönster 

och dörrar. Detta gäller då det är visat att lasterna inte överförs till 

öppningarna. Kan detta ej visas ska vägg med öppningar provas.  

Konstruktionen som ska testas ska vara minst 3 m lång och 3 m bred. Om 

konstruktionen är mindre än 3 m ska den provas i full skala. Konstruktionen 

ska vara uppbyggd på exakt samma sätt som den är avsedd att vara i 

praktiken. Väggen ska monteras så att båda sidorna är fria vid provning.  
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För att konstruktionen ska uppfylla funktionskraven avseende bärförmågan 

måste båda deformations- och deformationshastighetskraven uppfyllas (SS-

EN 1365–1 2012): 

- Den maximala vertikala deformationen får inte överstiga ℎ/100mm 

- Den högsta tillåtna deformationshastigheten är 3ℎ/1000mm/min, där h 

är den initiala höjden i mm.  

För isolerande konstruktioner monteras flera stycken termoelement på den 

icke brandutsatta sidan. Den uppmäter medeltemperatur och maxtemperatur. 

För vertikala konstruktioner finns även andra funktionskrav, strålning kan 

mätas för oisolerade områden där yttemperaturen på den icke brandutsatta 

sidan kan förväntas överstiga 300 °C. Ibland ställs krav på stöttålighet, då 

görs stötprov enligt SS-EN 1363–2 (1999). I Tabell 6 visas de klasser som 

kan tillämpas på en bärande vägg (SS-EN 1365–1 2012).  

Tabell 6: Godkända klasser för användning i Europa (SS-EN 1365–1 2012). 

Krav Tid (minuter) 

RE - 20 30 - 60 90 120 180 240 

REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 

REI-M - - 30 - 60 90 120 180 240 

REW - 20 30 - 60 90 120 180 240 

Bedömningen av väggens integritet ska göras med grundval med följande 

aspekter (SS-EN 13501–2 2016): 

a) Sprickor och öppningar i överskott med givna dimensioner. 

b) Antändning av en bomullstuss. 

c) Ihållande flammande på den icke exponerade sidan. 

Klassifikation för integritet skall vara beroende huruvida elementet är 

klassificerat för isolering. Om elementet är klassificerat för både integritet 

och isolering, bestäms värdet av elementets integritetsförmåga när någon av 

aspekterna a), b) eller c) underkänns. Om väggen enbart är klassificerad för 

integritet bestäms värdet när någon av aspekterna a) och c) underkänns.  

Ett väggelements isoleringsförmåga bestäms med att mäta temperaturen på 

den icke exponerade sidan. Medeltemperaturen får inte överstiga 140 °C och 

i en specifik punkt inte över 180 °C (SS-EN 13501–2 2016). 
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2.2.3.1 Brandscenarier under tester 

Brandmotstånd för ett lastbärande väggelement med eller utan avskiljande 

funktion skall testas med minst ett av dessa brandscenarier nedan där 

standard temperatur- tidkurvan ska tillämpas under hela testets gång (SS-EN 

13501–2 2016).  

2.2.3.2 Standard temperatur- tidkurva 

Detta brandscenario skall appliceras under hela testets gång och Figur 4 

visar förhållandet mellan temperatur och tid. Detta är det absolut vanligaste 

fallet. All klassificering grundar sig från denna metod (SS-EN 13501–2 

2016). Temperaturen för standard temperatur- tidkurvan ges enligt  

där, 𝑡 är tiden i minuter och 𝑇 är temperaturen i °C. 

 

Figur 4: Kurvan för standard temperatur- tidkurva. 

2.2.3.3 Den långsamma värmekurvan (pyrande brand) 

Den långsamma värmekurvan ska enbart användas när brandmotståndet hos 

konstruktionen förväntas att minskas genom exponering för temperaturer 

som är associerade med brandens tillväxt. Detta är relevant för 

konstruktioner som förväntas att förlora sin prestanda vid höga 

upphettningshastigheter, under ca 500 °C (SS-EN 13501–2 2016). 

Värmekurvan för den pyrande branden ges enligt 

 0 < 𝑡 ≤ 21, 𝑇 = 154𝑡0.25 + 20 (2) 

 𝑡 > 21,                 𝑇 = 345𝑙𝑜𝑔10(8(𝑡 − 20) + 1) + 20  (3) 

där, t är tiden i minuter och T är temperaturen i °C. 
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2.2.3.4 Delvis naturlig brand 

Under denna testmetod skall temperaturen för gaserna uppnå 1000 °C 
mellan 10–20 minuter efter att testet startat. Termen delvis naturlig brand 

motsvarar enstaka brinnande föremål och testet används enbart vid test av 

bjälklag där brandgaserna ska nå bjälklaget inom 20 min efter testets start. 

Detta är endast relevant för lätt upphängda membran som har en låg termisk 

tröghet (SS-EN 13501–2 2016). 

2.2.3.5 Kurvan för utvändig brandexponering 

Detta är ett temperatur-tidsförhållande som företräder den yttre ytan av en 

vägg. Branden kan uppstå från ett fönster i en byggnad, eller från en yttre 

brand (SS-EN 13501–2 2016). Temperaturen T ges enligt 

 𝑇 = 660(1 − 0.687𝑒0.32𝑡 − 0.313𝑒3.8𝑡) + 20 (4) 

där, t är tiden i minuter. 
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3 Konstruktion och material 

Den här studien inriktar sig på att brandskydda en bärande trä-glas-

konstruktion. Forskning kring att använda glas till både bärande väggar och 

balkar har gjorts i studien Kozłowski et al. (2015). Den här studien kommer 

enbart att inrikta sig på att brandskydda en väggkonstruktion.    

Konstruktionen är uppbyggd med tre stycken material: trä, lim och glas. 

Figur 5 visar konstruktionens uppbyggnad. Glaset, som är 

huvudkomponenten i konstruktionen har som uppgift att ta upp belastning 

men även att tillföra estetik då glaset är transparent. Det bärande glaset har 

en tjocklek på tio millimeter i studien av (Kozłowski et al. 2015). För att 

underlätta infästning till andra byggnadsdelar är glaset inramat med en 

träram. 

 

Figur 5: Vänster: Konstruktionens tvärsnitt. Höger: Väggelementet sett framifrån.  

För att konstruktionen ska ha kapacitet till att klara av skjuvningskrafter, är 

en limfog nödvändig. Forskningen kring huruvida vilken limtyp som klarar 

av mest belastning har gjorts i studien av Kozłowski et al. (2015). Lim har 

olika egenskaper vid olika temperaturer. Schleicher (2016) har testat tre 

olika limtyper vid konstant belastning och vid olika temperaturer.  

3.1 Glas 

Glas bildas genom att råvaror värms upp och smälter, för att sedan kylas ner 

och stelna. Det vanligaste ämnet som används vid tillverkning av glas är 

sand. Sanden kombineras med andra ämnen, vanligt förekommande är kalk 

och soda (Carlsson 2005). Enligt Falk och Flygt (2005) definieras glas av att 

det är ett fast, glasigt material och att smältan stelnar utan att kristalliseras. 

Att ett material är glasigt, innebär att atomerna i fast form är oordnade. Dess 

struktur kan jämföras med en vätskas struktur, där atomerna kan röra sig fritt 
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i förhållande till varandra, se Figur 6. Detta skiljer sig från fasta kristallina 

ämnen där strukturen är regelbundet ordnade.  

Figur 6: Visar olika aggregationstillstånd.  

 Glasets egenskaper 

Glasets viktigaste egenskap är dess transparens, att det släpper igenom ljus. 

Att glas släpper igenom ljus gör materialet attraktivt och 

användningsområdena stora. Glas används idag som fasadmaterial, 

dricksglas, glasögon och kikare med mera. Glas är ett sprött material, vid 

överbelastning spricker glaset utan att deformeras, till skillnad från trä och 

stål som visar delvis stor plastisk deformation. Detta gör att glaset går till 

omedelbart brott vid överbelastning utan att uppvisa några tendenser på att 

ett brott nalkas (Carlsson 2005). Enligt Falk och Flygt (2005) kan glas ta 

upp tryckkrafter på 880–MPa och dragkrafter på 30–90 MPa.  

Det kan uppkomma spänningar i glaset som får det att spricka. Termiska 

spänningar eller dragspänningar uppstår enligt Svensk planglasförening 

(2014) vid temperaturskillnader på glasytan. Solen värmer upp större delen 

av rutan, men yttersta delarna av glaset skyddas av profiler och värms inte 

upp. De varma delarna utvidgas och skapar då dragkrafter i de icke 

utvidgade delarna. När dessa dragkrafter är tillräckligt stora finns risk för 

brott. Enligt Carlsson (2005) finns mikrosprickor i den skurna kanten 

förorsakade av skärningen. Dessa mikrosprickor gör glaset ännu mer 

känsligt för termiska dragspänningar.  

 Härdat glas 

Härdat glas är uppbyggt precis som vanligt floatglas. Skillnaden är att härdat 

glas värms upp till 600 °C för att snabbt kylas ner (Nijsse 2003), se Figur 7.  

 

 

Kristallint, fast form            Glasigt, fast material eller vätska                 Gasform 
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Figur 7: Härdat glas värms upp för att sedan hastigt kylas ner.  

Denna process gör att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och 

dragspänningar i mitten av glaset. På grund av detta ökar glasets hållfasthet. 

När floatglas spricker bildas stora glasskärvor som kan orsaka personskador. 

Härdat glas spricker till flera hundratals småbitar vilket minskar risken för 

skador, se Figur 8.  

 Laminerat glas 

Laminerat glas framställs genom att två eller flera glasskivor limmas ihop. 

Ett tunt genomskinligt plastskikt, ofta polyvinylbutyral (PVB), läggs mellan 

glasskivorna. Plastskiktet värms upp till 250 °C varav glasskivorna pressas 

samman och limmas ihop (Carlsson 2005). Detta skapar en stark adhesion 

mellan glaset och plasten. När glaset spricker sammanhåller plastskiktet 

glasskärvorna utan att de faller ut. I Figur 8 visas hur olika glas går till brott. 

 

Figur 8: Sprickbild för olika glasvarianter. 1. Vanligt floatglas spricker i stora glasskärvor. 2. Vid 

brott går det härdade glaset i mängder av småbitar. 3. Det laminerade glaset sitter kvar i PVB-folien 

vid ett brott. 4. Det laminerade och det härdade glaset sitter kvar i PVB-folien.  

 Glas i byggnader 

Redan på 100-talet e.Kr. fanns det glascentrum i Europa. Det var romarna 

som spred med sig tekniken från Asien. Men med romarrikets fall försvann 

hyttorna där glaset tillverkades (Falk och Flygt 2005). Under den tidiga 

medeltiden var det främst munkarna i klostren som skötte glastillverkningen. 
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I slutet av medeltiden spreds åter konsten att tillverka glas och fler hyttor 

anlades.  

Fönster har länge använts i byggnader. Till en början var det bara ett hål i 

taket som hade till uppgift att släppa ut rök. Med tiden flyttades fönstret ner 

till väggen. Det var först i slutet av medeltiden som glas sattes i fönsterna, 

då främst i kyrkor och kloster (Olsson-Jonsson 2011). Glas var ett dyrt 

material och det dröjde ända till 1800-talet innan vanliga bostäder fick glas 

till sina fönster.  

Idag används glas flitigt i byggnader. Det används till fönster, dörrar, som 

fasadmaterial, till räcken och även som lastbärare. Att använda glas som ett 

bärande element i en byggnad har flera fördelar anser Witt (2010). 

Framförallt handlar det om estetiska värden. Glas är dessutom ett 

miljövänligt och naturligt material som har goda egenskaperna att stå emot 

fukt och vittring. Glasets nackdelar är dess spröda beteende och att det i 

nuläget är ett dyrt material.  

Det finns exempel på konstruktioner där glas används som lastbärare. De 

flesta är enklare, mindre konstruktioner där glaset tar upp dess egenvikt, 

men även vindlaster. Ett exempel är Apples entré i New york som är 

uppbyggd som en kub helt i glas, se Figur 9.  

 

Figur 9: Apple store i New York är helt uppbyggd av glas (foto: Dorly Photography 2009).  

 Värmepåverkan på glas 

Generellt klarar glas värme bra, så länge hela glaset utsätts för det. Större 

temperaturskillnader i glaset kan dock orsaka ett brott. Temperaturskillnader 

leder till att glaset utvidgas olika mycket vilket skapar spänningar i glaset 

som leder till brott. Vanligt floatglas har en stor längdutvidgning enligt 
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Carlsson (2005). Glaset utvidgas ca 1 mm/m vid en temperaturökning på 

100 °C. Detta gör att vanligt floatglas spricker redan vid en 

temperaturskillnad på 40 °C. Är glaset härdat klarar det istället en 

temperaturskillnad på minst 200 °C (Carlsson 2005).  

3.2 Lim 

Limmens huvuduppgift är att permanent sammanfoga två olika 

komponenter. Detta utförs genom att överföra påkänningar från en del till en 

annan på ett sätt som fördelar påkänningarna mer likformigt än som kan 

uppnås med mekaniska förbindare. Limning erbjuder ofta strukturer som är 

likvärdig med eller starkare än vanliga sammansättningar till en lägre 

kostnad och vikt (Ebnesajjad 2011). 

Limmet kan i många fall ha bättre hållfasthet än de ytor som ska bindas 

ihop. Att binda ihop två komponenter med någon typ av lim gjordes redan 

under 4000-talet f. Kr. enligt upptäckter från arkeologer. Det har hittats fynd 

från ett keramikkärl som har reparerats med klibbiga hartser från kåda. 

Limmets historia går långt tillbaka i tiden men den största utvecklingen har 

gjorts under de senaste 100 åren (Ebnesajjad 2011). 

Glas är ett sprött material och är känsligt för spänningskoncentrationer. För 

att motverka spänningskoncentrationer i bindningslinjen mellan glaset och 

träramen som förekommer vid användning av punktformiga förband 

appliceras ett limförband. Limmet fördelar dessa spänningar och fördelar de 

över stora zoner (Kozłowski et al. 2015). Med ett limförband kan en högre 

lastkapacitet uppnås då krafterna överförs genom skjuvning (Schleicher 

2016).  

I forskningsstudien av Kozłowski et al. (2015) testades tre sorters lim där 

limmen endast användes för strukturella ändamål. Kraven på limmen 

begränsades till att limmen skulle säkerhetsställa en god 

vidhäftningsförmåga mellan glaset och träramen samt att prova lim med 

olika styvheter (från låg styvhet, 1-3 MPa, till hög styvhet, >1000 MPa). De 

limmen som testades var: 

- Sikasil SG 500 (Silikon-baserat; låg styvhet) 

- 3M DP490 (Epoxilim, hög styvhet) 

- Sikadur 30 (Epoxilim, mycket hög styvhet) 

I studien kunde inga större skillnader visas mellan hög styvhet och en 

mycket hög styvhet för limfogen. Största skillnaden var mellan en låg 

styvhet och en mycket hög styvhet. Försöken som gjordes under studien 

gick alla till samma typ av brott, väggelementen bucklade under belastning. 

Detta innebär att belastningsnivån för limfogen, träet och glaset var lägre än 
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respektive materialets hållfasthet. Detta är en stor kontrast mot tidigare 

studier enligt Kozłowski et al. (2015) där olika typer av brott har uppstått i 

bindningslinjen.  

I en studie från Österrike testades tre andra sorters lim (Schleicher 2016). 

Limmens egenskaper testades i en trä-glaskonstruktion vid 

temperaturhöjningar. Testet utfördes med konstant last och med olika 

temperaturnivåer (20 °C, 80 °C, 120 °C, 160 °C, 200 °C) tills brott uppstod. 

Urvalet av limmen gjordes i enlighet med tidigare studier. Följande lim 

testades: 

- Nolax C44.8505 (Silan och epoxi, låg styvhet) 

- SikaFast-5221 NT (Akrylatbaserat, låg styvhet) 

- Ottocoll S 660 (Silikon och alkoxi, låg styvhet) 

Under testet uppstod följande brott i trä-glaskonstruktion: 

- Brott i bindningslinjen 

- Brott mellan bindningslinjen och träramen 

- Brott mellan bindningslinjen och glaset 

- Mixat brott 

- Brott i träramen 

I en studie av Blyberg et al. (2014) har tester gjorts med ett silikonbaserat 

och ett akrylatbaserat lim. Studiens slutsats är att ett akrylatbaserat lim är 

mer optimalt att applicera i konstruktionen. Testresultaten visar att det är 

stora fördelar med ett akrylatbaserat lim sett till dess 

lastupptagningsförmåga. Ett akrylbaserat lim i en trä-glaskonstruktion kan 

enligt studien ha kapacitet till att användas i byggnader med 3–4 våningar. 

Tabell 7 visar hur stora laster skjuvväggarna tog upp, beroende på typen av 

lim för vertikal, horisontell och kombinerad belastning enligt studien av 

Blyberg et al. (2014). 
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Tabell 7: Maximala laster (kN) för lim baserade på akrylat eller silikon för horisontell, vertikal och 

kombinerad belastning (Blyberg et al. 2014). 

Lastfall Akrylat Silikon 

 Hor. last Vert. last Hor. last Vert. last 

Horisontellt 67.8 - 41.4 - 

 71.3 -   

Vertikal - 211 - 130 

 - 168   

 - 170   

Kombinerat 36.4 105 36.2 70.6 

 57.7 132   

 Silikonbaserade lim 

Silikonbaserade lim består delvis av oorganiska polymerer. De kan vara 

flytande eller elastomer i hartsform. Som bindningsmedel används silikon 

till ytbehandling av glasfiberväv till glasfiberförstärkta laminatskivor. 

Silikon bibehåller sin flexibilitet och hållfasthet från väldigt låga 

temperaturer upp till 260 °C (Ebnesajjad 2011).  

3.2.1.1 Sikasil SG 500 

Sikasil SG 500 är ett tvåkomponentslim baserat på silikon. Sikasil SG 500 

appliceras lämpligt till strukturlimning av fasadglas, limning av solpaneler 

samt andra krävande industriella applikationer. Tabell 8 visar limmets 

termiska egenskaper vid temperaturförändringar (Sika Sverige 2014a). 

Limmets styvhet är relativt låg med 2.8 MPa som uppmättes i studien av 

Kozłowski et al. (2015).  

Tabell 8: Termiska egenskaper för Sikasil SG 500 (Sika Sverige 2014a). 

 Lång tid 4 h 1 h 

Värmetålighet 180 °C 200 °C 220 °C 

3.2.1.2 Ottocoll S 660  

Ottocoll S 660 är uppbyggt av silikon och alkoxi och har god 

vidhäftningsförmåga till glas och trä samt en styvhet på mindre än 10 MPa. 

Limmet kan bibeålla sina egenskaper mellan temperaturerna -40 °C och 

150 °C (Otto-Chemie 2013).  
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3.2.1.3 Sikasil WT-480 

Sikasil WT-480 är ett tvåkomponentslim baserat på silikon och används till 

strukturell limning av fönster. Limmet har goda vidhäftningsegenskaper mot 

glas, trä, metall och många andra material. Limmet är flexibelt mot 

temperaturer mellan -40 °C och 150 °C. Det kan stå emot en temperatur upp 

till 200 °C i en timme. Limmets styvhet är 2.0 MPa (Sika Sverige 2014b). 

För att skydda limfogen kan det kombineras med en brandbottningslist, t ex 

brandbottningslisten Sika RV585. Kombinerat med brandbrottningslisten 

kan brandklass EI60 uppnås. 

 Epoxibaserade lim 

Lim baserat på epoxi bildar ett starkt förband till de flesta materialen då det 

har en mycket god kohesiv styrka. Det har även god kemikalisk 

motståndsförmåga och tålig mot höga temperaturer. Epoxi kan utformas på 

många sätt och kan klara en stor variation av förbindningskrav. Ett 

epoxibaserat limförband kan även utformas för att uppvisa goda egenskaper 

vid temperaturer mellan -157 °C och 205 °C (Ebnesajjad 2011). 

3.2.2.1 Sikadur 30 

Sikadur 30 är ett tvåkomponentslim baserat på epoxi och en särskild 

fyllning. Limmet har goda vidhäftningsförmåga mot betong, murverk, stål, 

gjutjärn, aluminium och trä. Dess huvudegenskaper är att det har mycket 

god hållfasthet mot mekaniskt motstånd och hög kryphållfasthet under 

permanenta laster. Sikadur 30 har sämst temperaturbeständighet av de 

limmen som har undersökts, endast en beständighet för temperaturer mellan 

-40 °C och 45 °C anges (Sika Sverige 2004). Styvheten uppmättes till 4500 

MPa i studien av Kozłowski et al. (2015).  

3.2.2.2 3M DP 490 

3M DP 490 är ett tvåkomponentslim baserat på epoxi. 3M DP 490 har hög 

viskositet och har därmed goda egenskaper för vertikala limförband. Det 

används optimalt till att limma glas, kolfiber och metaller. Det har god 

temperaturbeständighet, upp till 120 °C. Det har även goda egenskaper för 

stabilitet vid statisk och dynamisk belastning (3M 1996). I studien av 

Kozłowski et al. (2015) uppmättes styvheten till 1500 MPa.  

3.2.2.3 Nolax C44.8505 

Nolax C44.8505 är uppbyggt av två stycken komponenter, silan och epoxi. 

Nolax C44.8505 används mycket till att binda ihop glas med metaller, trä 

och mineralsubstrakt. Styvheten för limmet har uppmätts till 8.5 MPa vid 

rumstemperatur och sänks till 3.3 MPa vid en temperaturhöjning till 70 °C 

(Nolax AG 2016).  
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 Akrylatbaserade lim 

Akrylat har goda egenskaper och kan användas till att förbinda aluminium, 

mässing, koppar, rostfritt stål och kolstål med liknande eller olika metaller. 

De flesta plaster kan också förbindas ihop med trä, glas, cement-asbest 

skivor samt hårdpapp. Akrylbaserat lim förser med mycket god 

skjuvningskapacitet, hölje och impakt hållfasthet vid varierande 

temperaturer mellan -107 °C och +121 °C. Under en kort stund kan även 

limmet stå emot en temperatur upp till 177 °C (Ebnesajjad 2011).  

3.2.3.1 SikaFast-5221 NT 

SikaFast-5221 NT är ett tvåkomponentslim baserat på akrylat. SikaFast-

5221 NT har god vidhäftningsförmåga mot många material utan någon eller 

begränsad förbehandling. Limmets styvhet har uppmätts till ca 10 MPa och 

kan bibehålla sina egenskaper mellan -40 °C och +80 °C (Sika Sverige 

2013).  

3.3 Trä 

Trä är ett av våra absolut viktigaste och vanligaste byggnadsmaterial. Att 

arbeta med trä är enkelt och användningsområdena stora. I byggnader 

används trä i konstruktionsdelar, golv, lister, tak och som fasadmaterial. I 

Sverige har trä använts som byggnadsmaterial i flera hundra år, och än idag 

kan vi se gamla timmerhus från 1500-talet (Träguiden 2015b).  

Trä är ett brännbart material och kan därmed sprida brand. Förr i tiden när 

brandkraven var låga och brandskydden begränsade, var trähus i stor grad 

utsatta för eventuella bränder. I Sundsvall i slutet av 1800-talet bröt en brand 

ut som orsakade att 9000 människor blev utan bostad (Boström 2014). I och 

med faran för bränder, byggdes det färre hus och lägenheter i trä på 1900-

talet. Men med mer kunskap om brandförhållanden och bättre brandskydd 

har det nu börjats bygga med trä igen.  

 Träets egenskaper 

Trä är ett förnybart material som bidrar till mindre föroreningar och en bättre 

miljö. Detta är attraktiva egenskaper i dagens byggande, då Sverige har högt 

uppsatta energimål och driver på om hållbart byggande. Förutom att trä är 

ett miljövänligt material och förekommer naturligt i naturen, har det andra 

goda egenskaper också. Trä har bra hållfasthet och styvhet. Det är ett lätt 

byggmaterial som går att forma.  

Trä är ett brännbart material och gör det mottagligt för brand. Mindre 

trädimensioner brinner upp fort, medan större dimensioner tar längre tid att 

antända och brinner långsammare. När trä brinner bildas det ett lager av kol 
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vid antändningsytan, se Figur 10. Den förkolnade ytan fungerar dock som ett 

brandskydd som gör att temperaturen inte stiger i det opåverkade träet. Detta 

gör att det tar längre tid för branden att spridas in i träet. Eftersom träet 

förkolnar kan stora delar av träets mittersta del behålla sin ursprungliga 

hållfasthet och därmed kan brott undvikas (Östman 2012).  

 

Figur 10: Visar träets tvärsnitt före brand (vänster), efter 30 min brandutveckling (mitten) och efter 

60 min brandutveckling (höger), (Svenskt trä 2017).  
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4 Brandglas 

Det finns två olika metoder för att skydda byggnader och människor som 

vistas i byggnader. Den första metoden kallas för aktiva brandskydd som 

sätter igång när branden börjar, den andra för passiva brandskydd genom att 

modifiera materialen och ytorna så att inte branden kan spridas. I den här 

studien kommer ett passivt brandskydd att användas och undersöka hur en 

trä-glaskonstruktion kan skyddas.  

Det finns olika sätt för att skydda glas mot brand och brandspridning. Två 

vanliga sätt är att ha ett eller flera skikt av vattenglas eller vattengel mellan 

glasytorna. Vattnet förångas när det utsätts för värme och vattenglaset bildar 

ett ogenomskinligt skikt. I och med att vattnet förångas så överstiger inte 

temperaturen 100 °C på den icke brandutsatta sidan (Pilkington 2012). En 

annan metod är att använda sig av ett specialhärdat glas där en beläggning 

fästs på glaset. Glasets beläggning gör att värmestrålningen reduceras 

(Vetrotech 2011a).  

För att ett brandglas ska godkännas för en viss brandteknisk klass behövs en 

väl utformad konstruktion. Med konstruktion menas att ram, glasningslister, 

fogband, fogmassa, fästdoner med mera behöver uppfylla kraven i sin helhet 

(Danielsson 2012).  

Brandglas kan utföras i E, EW eller EI klass där EI kan uppfylla de högsta 

kraven. Vid en brandprovning erhålls EI-klassificering då temperaturen ökas 

med maximalt 140 °C på den icke brandutsatta sidan av brandglaset. 

Tidpunkten då temperaturökningen överstiger 140 °C bestämmer vilket 

tidsintervall brandglaset uppfyller, t ex EI60 (Danielsson 2012). 

EW-glas är uppbyggt av tunnare flerskitsglas och har lägre krav än EI-glas. 

För att glaset ska godkännas får inte värmestrålningen från den icke 

brandutsatta sidan överstiga 15 kW/m2 en meter från glaset (Danielsson 

2012).  

E-glas kan vara uppbyggda med tunna flerskiktsglas eller enskiktshärdade 

glas. Den här typen av brandglas har inga krav på att begränsa 

värmestrålningen men ska hålla tätt mot rök och brand. Dock kan man anta 

att glaset reducerar värmestrålningen under en längre tid jämfört med icke 

klassade glas.  

Kombinerade kravspecifikationer för brandglas finns även, glaset kan då 

uppfylla t ex EI 15/EW 30. Detta innebär att glaset uppfyller kravet för EI 

under 15 minuter och kravet för EW under 30 minuter.   
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4.1 Pyrostop 

Pyrostop är ett brandglas framtaget av Pilkington (2012). Det är ett laminerat 

glas som innehåller skikt av vattenglas som expanderar och blir 

ogenomskinlig vid brand. Skikten av vattenglas hindrar flammor och rök 

från att sprida sig och ger en isolering från värmestrålningen från branden. 

Att den isolerar branden gör att den kan sättas i brandklass EI. Glasets skikt 

av vattenglas påverkar inte glasets transparens utan har samma ljusinsläpp 

som vanligt glas. Figur 11 visar brandglasets utseende vid normala 

förhållanden och vid brand.  

 

Figur 11: Uppbyggnad av Pyrostop vid normalt förhållande (vänster) och vid brand (höger). 

Glasen är stöt- och slagtåliga och kan komma upp till klass 1(B)1 i 

säkerhetsklass enligt SS-EN 12600 (2003). Glaset är godkänt för montering i 

träramar. Tabell 9 sammanställer produktdata för Pyrostops tre olika 

brandglasnivåer.  

Tabell 9: Produktdata för Pyrostop (Pilkington 2012). 

Produkt Tjocklek 

(mm) 

E 

(min) 

EW 

(min) 

EI 

(min) 

Säkerhets-

klass 

Maxmått 

(mm2) 

Pyrostop 

30-20 

18 30 30 30 1(B)1 1500x2850 

Pyrostop 

60-201 

27 60 60 60 1(B)1 1500x2850 

Pyrostop 

90-201 

40 90 90 90 1(B)1 1400x2850 

4.2 Pyrodur 

Pyrodur är ett brandglas framtaget av Pilkington (2012). Liksom Pyrostop är 

det ett laminerat glas som är stöt- och slagtåligt och kan uppfylla 

säkerhetsklass 1(B)1 enligt SS-EN 12600 (2003). Pyrodur hindrar flammor 

och rök från att sprida sig och kan verka isolerande under en kortare tid. 

Pyrodur reducerar värmestrålningen och sätts i brandklass EW. Glaset är 

godkänt för montering i träramar. Tabell 10 visar produktdata för Pyrodur.  
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Tabell 10: Produktdata för Pyrodur (Pilkington 2012).  

Produkt Tjocklek 

(mm) 

E 

(min) 

EW 

(min) 

EI 

(min) 

Säkerhets-

klass 

Maxmått 

(mm2) 

Pyrodur 

30-201 

10 30 30 15 2(B)2 1400x2600 

Pyrodur 

30-200 

14 30 30 15 1(B)1 1500x2850 

Pyrodur 

60-202 

19 60 60 45 1(B)1 1200x2600 

4.3 Contraflam 

Contraflam är ett brandglas framtaget av Vetrotech (2011a). Contraflam 

består av två eller flera härdade säkerhetsglas. Mellan glasen ligger en 

transparent gel som skummar upp och bildar ett ogenomträngligt skikt vid 

brand. Skummet som bildas vid brand hindrar flammor och rök från att 

spridas, det ger också en isolerande effekt och hindrar värmestrålning från 

att tränga igenom glaset. Glasen uppfyller säkerhetskraven klass 1(B)1 enligt 

SS-EN 12600 (2003). Contraflam sätts i brandklass EI, då den uppfyller 

isoleringskraven. Tabell 11 visar produktdata för Contraflam.  

Tabell 11: Produktdata för Contraflam (Vetrotech 2011a). 

Produkt Tjocklek 

(mm) 

E 

(min) 

EW 

(min) 

EI 

(min) 

Säkerhets-

klass 

Maxmått 

(mm2) 

Contraflam 

30-2 

21 30 30 30 1(B)1 1500x3000 

Contraflam 

60-3 

29 60 60 60 1(B)1 1500x3000 

Contraflam 

90 

38 90 90 90 1(B)1 1500x3000 

4.4 Vetroflam 

Vetroflam är ett brandglas framtaget av Vetrotech (2011a). Vetroflam består 

av ett specialhärdat glas som motverkar flammor och rök från att spridas. På 

glaset finns en beläggning av metalloxid som minskar genomsläppet av 

värmestrålning. Glaset kan uppfylla säkerhetsklass 1(C)1 enligt SS-EN 

12600 (2003) och sätts i brandklass EW. Glaset kan lamineras för ytterligare 

skydd. Vid brand bibehåller glaset sin transparens. Se Tabell 12 för 

produktdata. 



27 

Karlsson & Wärnelöv 

Tabell 12: Produktdata för Vetroflam (Vetrotech 2011a).  

Produkt Tjocklek 

(mm) 

E 

(min) 

EW 

(min) 

EI 

(min) 

Säkerhets-

klass 

Maxmått 

(mm2) 

Vetroflam 

30-Stapid 

(laminerat) 

13 30 30 - 1(B)1 Ingen data 

Vetroflam 

30 

6 30 30 - 1(C)1 Ingen data 

Vetroflam 

60 

6 60 60 - 1(C)1 Ingen data 

Vetroflam 

60-Stapid 

(laminerat) 

13 60 60 - 1(B)1 Ingen data 
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5 Brandegenskaper på befintliga system vid höga 

temperaturer 

Brandglas på marknaden idag har olika uppbyggnad beroende på hur lång 

tid brandglaset är tänkt att isolera branden. Detta kapitel undersöker 

möjligheterna för brandglas att även fungera som en bärande 

byggkomponent under brandpåverkan.  

5.1 Glas 

Tabell 13 beskriver när de olika glastyperna kan förväntas gå till brott, då de 

är utsatta för brandpåverkan. Enligt Wang (2015) klarar floatglas en 

temperaturskillnad på ungefär 90 °C och går till brott efter tre till fem 

minuter. Det laminerade glaset förväntas reagera på liknande sätt, då det är 

uppbyggt av floatglas. Skillnaden är att limmet kan hålla glaset på plats 

under en tid. I experimentet av Wang (2015) klarar det härdade glaset en 

temperatur på 413 °C på dess mittersta del utan att gå till brott. Carlsson 

(2005) menar att härdat glas klarar en temperaturskillnad på minst 200 °C, 

detta ger några extra minuter i förhållande till floatglaset. 

Brandglasen är uppbyggda med brandskyddande lager och kan därför 

beroende på tjocklek och antal lager stå emot branden i upp till 90 minuter 

enligt Pilkington (2012) och Vetrotech (2011a).  

Tabell 13: Förväntad tid till brott för olika glastyper utsatta för brand. 

Glastyp Temperaturskillnad Tid till brott vid brand 

Floatglas 90 °C < 5 min  

Laminerat glas 90 °C < 5 min 

Härdat glas > 200 °C < 10 min 

Pyrostop - 30-90 min 

Pyrodur - 30-60 min 

Vetroflam - 30-60 min 

Contraflam - 30-90 min 

5.2 Lim 

Enligt standardbrandkurvan ökar temperaturen för en brand som mest i ett 

tidigt skede, se Figur 4. Konstruktionen kommer därför utsättas för hög 

värmepåverkan redan i ett tidigt skede. Limmen som har studerats i denna 

studie har inte goda egenskaper mot värme, se Tabell 14. Detta innebär att 

ett brott kommer uppstå mellan limfogen och glaset. Limmens styvhet 
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reduceras vid värmepåverkan och detta innebär även att deras lastkapacitet 

försämras. Sikasil SG 500 klarar högst temperatur men kommer inte 

bibehålla sina egenskaper nämnvärt längre än de andra limsorterna. 

 

Tabell 14:Egenskaper för de olika limmen. Maxtemperaturen avser den maximala temperaturen 

limmet kan bibehålla sina egenskaper. 

Namn Maxtemperatur Styvhet 

Sikasil SG 500 180 °C 2.8 MPa 

3M DP 490 120 °C 1500 MPa 

Sikadur 30 45 °C 4500 MPa 

Nolax C44.8505 70 °C 3.3 MPa 

SikaFast-5221 NT 80 °C 10 MPa 

Ottocoll S 660 150 °C < 10 MPa 

Sikasil WT-480 150 °C 2 MPa 

Enligt studien av (Schleicher 2016) kan det silikonbaserade limmet Ottocoll 

S 660 ge ett mycket konstant beteende upp till 200 °C där endast en liten 

minskning av skjuvhållfastheten påvisas. Schleicher skriver att ytterligare 

forskning är behövlig kring att använda silikonbaserade lim vid ännu högre 

temperaturer. 

Sikasil WT-480 kan brandskyddas av en brandbottningslist (Sika RV585) 

och uppfylla en brandklass till EI60 enligt Sika Sverige (2014b). 

Information kring huruvida det går att använda en brandbottningslist till 

övriga lim finns ingen information om. Detta medför att övriga lim som har 

testats i tidigare studier från (Kozłowski et al. 2015) och (Schleicher 2016) 

inte kommer att kunna klassificeras i EI-klass.  

5.3 Trä 

När trä utsätts för brand förkolnar det. Detta innebär att trädelen i trä-

glaskonstruktionen inte behöver något extra brandskydd. Det räcker att 

överdimensionera med det förkolningsdjup som bildas av branden. I EN-

1995-1-2 beräknas det endimensionella förkolningsdjupet enligt  

 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 = 𝛽0𝑡 (5) 

där, d är förkolningsdjupet, 𝛽0 är förkolningshastigheten vinkelrätt mot 

fibrerna, 𝑡 är tiden för brandexponeringen. Förkolningshastigheten 𝛽0 antas 

0,65 mm/min för europeiska barrträ och ska dubbleras om det är med 

fiberriktningen. I en trä-glaskonstruktion kommer träramen att 
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dimensioneras för att klara av lasterna även vid brand där ramen 

överdimensioneras utifrån beräknat förkolningsdjup. Trädelen kommer alltså 

vara överdimensionerad i vanligt tillstånd.   

5.4 Brandglas som lastbärare 

I nuläget finns det glas på marknaden som uppfyller de högsta brandkraven, 

EI-klassificering. Brandglasen monteras i en träram som har brandprovats 

och brandklassats tillsammans med glaset. Det är viktigt att glasen monteras 

på ett korrekt sätt i ramen för att kunna upprätthålla sin brandklassificering. 

Denna typ av konstruktion fungerar bra som både fönster och dörrar.  

Ett brandglas från Vetrotech (Contraflam EI60) monteras enligt Figur 12 i 

en träram. Infästningen ser lite annorlunda ut i jämförelse med trä-

glaskonstruktionen i Figur 5, där glaset enbart är fäst med lim i ramen. Trä-

glaskonstruktionens infästning med lim har visat sig kunna ta upp vertikala 

laster och horisontella laster (Kozłowski et al. 2015). Brandglaset i Figur 12 

är infäst med ett silikonbaserat lim vertikalt med glaset och en tätningslist 

som sväller vid brand. I den horisontella riktningen ligger en formad hård 

träskiva mot glaset, under den ligger en tätningslist. Ramen är fäst med ett 

skruvförband.  

 

Figur 12: Vetrotechs lösning för infästning av brandglaset Contraflam EI 60 i en träram 

(Vetrotech 2011b). 

För att brandglaskonstruktionen i Figur 12 ska uppfylla kraven för en 

bärande konstruktion måste en glasskiva kunna ta upp alla de laster som kan 

tänkas uppkomma. Infästningen mellan ramen och glaset måste kunna 

överföra laster och skjuvspänningar utan risk för brott.  

I Figur 13 är det Pilkingtons brandglas Pyrostops infästning i en träram som 

visas. Principen för infästningen är densamma som för Vetrotechs brandglas, 

den stora skillnaden är en ventilations- och dräneringskanal i Pilkingtons 
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lösning. För att konstruktionen ska kunna vara bärande måste silikonlisten 

och glastejpen som fäster glaset i ramen kunna överföra laster.  

 

Figur 13: Pilkingtons brandglas infäst i en träram (Pilkington 2006). 

 Provning av brandglas 

Brandglaskonstruktionerna behöver klara ett lastpåkänningsprov, likt det 

som beskrivs i Kozłowski et al. (2015). Glaset och infästningarna är de 

kritiska elementen för att klara de vertikala och horisontella lasterna.  

Figur 12 visar uppbyggnaden av ett brandglas som klarar EI60. Brandglaset 

består av tre glasskivor och två gelskikt som sväller vid brand. Glasskivorna 

ska testas för lastpåverkan. Beroende på glasets tjocklek finns goda 

möjligheter att glaset klarar lasterna. Glasets infästning i ramen som består 

av tejp, lim och en silikonlist är osäkert om de ska klara att föra över 

krafterna. Tester behöver göras.  

Klarar brandglaskonstruktionen lastpåverkan ska ett brandprov göras. Under 

brandprovet ska hållfastheten vara intakt under en viss tid utsatt för brand. 

Brandglaset har klassificeringen EI, men ska erhålla REI-klass. Glasskivan 

på den brandutsatta sidan spricker i ett tidigt skede. När glasskivan spricker 

sväller skiktet av gel upp och bildar en skyddande barriär. Detta innebär att 

lasten nu fördelas på två glasskivor istället för tre. Efter ett tag spricker även 

den andra glasskivan och lasten ligger nu bara på en glasskiva. Experiment 

måste utföras för att undersöka ifall brandglaset klarar REI-klass och inte 

bara EI-klass.  

Infästningarna mellan glaset och träramen är brandklassade och klarar EI-

klass. Brandprov under last måste göras för att se att de behåller sina 

lastegenskaper under kraftig värmepåverkan.  
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I Figur 14 visas ett brandglas likt det i Figur 12. Båda konstruktionerna 

uppfyller EI60. Skillnaden är att i varianten i Figur 14 har det lagts till en 

isolerruta. En sådan konstruktion ger en annan möjlighet att fördela lasterna. 

Isolerglaset dimensioneras upp så att det ska klara 100% av lasterna. 

Brandglaset blir i detta fallet främst ett brandskydd för isolerglaset som blir 

lastbärare.  

 

Figur 14: Contraflam EI60 med en isolerruta (Vetrotech 2011b).  

I normalfallet (ej brand) kommer brandglasskivorna att ta upp en del av 

lasten. Hur stor denna fördelning blir mellan isolerglaset och brandglaset, 

beror på glasskivornas tjocklek och limmens styvhet. Detta innebär att 

brandglasen och infästningen måste även i detta fall klara av lastpåverkan.  

En annan kritisk aspekt är att listen och träskivan i Figur 14 som glasen står 

på är en enhet. Både isolerglaset och brandglaset står på samma list. I ett 

brandfall finns risk att denna infästning leder värme till isolerglaset och 

limmet. Detta kan påverka hållfastheten negativt.  

Både isolerglaset och brandglaset i Figur 14 är infäst på samma list och 

träskiva. Tester bör göras för att se hur värmen sprider sig genom listen och 

träskivan eftersom glaset och limmet är känsliga för höga temperaturer.  
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6 Analys av bärande system kombinerad med brandglas 

Tidigare studier har visat att en trä-glaskonstruktion kan klara höga 

lastnivåer vid rumstemperatur. Inga försök har dock gjorts vid 

brandpåverkan, endast vid värmepåverkan upp till 200 °C i studien av 

Schleicher (2016). 

Trä-glaskonstruktionen som studeras består av tre stycken material med 

mycket olika materialegenskaper. Träramen kan dimensioneras med hänsyn 

av förlorat tvärsnitt vid brand. Därför kommer inget extra brandskydd att 

behövas till träramen.  

De icke brandklassade glasen som redovisas i Tabell 13 har sämre 

egenskaper för temperaturskillnader. Deras mindre goda egenskaper för 

temperaturskillnader innebär att ett brott kommer inträffa under ett tidigt 

brandskede. Detta då endast en temperaturskillnad på 90 °C i glaset gör att 

ett brott uppstår. Därför är det väsentligt att skydda det bärande glaset för att 

undvika att brott sker.  

Limmen som har studerats i tidigare studier kommer inte att kunna 

appliceras i konstruktionen. Ett lim som inte har testats i tidigare studier är 

Sikasil WT-480. Det limmet kombinerat med brandbottningslisten Sika 

RV585 kan uppfylla brandklass EI60. 

6.1 Bärande glas 

Brandens temperatur ökar som mest i ett tidigt skede enligt standard-

brandkurvan, se Figur 4. Glasets egenskaper mot temperaturskillnader är 

mindre bra. Trä-glaskonstruktion är uppbyggd med laminerat glas som 

kommer att förlora sin bärförmåga (R) i ett tidigt skede av branden, se Figur 

15. Konstruktionen uppfyller inte EI-krav. Glaset och limmet förlorar sina 

egenskaper vid temperaturer över 200 °C. 
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Figur 15: Trä-glaskonstruktionen utsatt för brandpåverkan enligt (Kozłowski et al. 2015). 

Bärförmågan (R) kommer inte att uppfyllas under en längre tid. 

6.2 Brandglas 

Brandglas kan uppnå brandklass EI där antalet skikt av vattengel avgör hur 

lång tid det kan isolera branden, se Figur 16. Brandglas kan tillverkas i 

tillräckligt stora dimensioner för att kunna appliceras i ett väggelement. 

Enligt Tabell 12 kan brandglaset Contraflam från Vetrotech tillverkas i 

dimensionerna upp till 1500x3000 mm2. Brandglas är definierat i EI-klass 

men inte för bärförmåga (R). 

 

Figur 16: Brandglasvarianten som kan uppfylla brandklass EI med en vattengel mellan glasskikten.  
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6.3 Brandglas och bärande glas 

För att trä-glaskonstruktionen ska kunna uppfylla brandklass REI behöver 

det bärande glaset skyddas av ett brandglas. Konstruktionen i Figur 17 är en 

principskiss för hur den brandskyddande konstruktionen kan se ut. Med ett 

brandglas som isolerar branden från den bärande konstruktionen kommer 

brandklass REI kunna uppfyllas. Brandglasets uppgift är att skydda den 

bärande konstruktionen från brand. Den bärande konstruktionen ska klara av 

att ta upp all belastning. Det är viktigt att brandglasen isolerar från branden, 

så att glaset och limmet i den bärande konstruktionen kan bibehålla sina 

egenskaper.  

 

Figur 17: Brandglas och den bärande trä-glaskonstruktion i samma konstruktion som kan uppfylla 

brandklass REI.   

Problem som kan uppstå i konstruktion ur Figur 17 är att även brandglaset 

utsätts för mekaniska laster. Brandglas har dock inte testats för att kunna ta 

upp last varken i normala förhållanden eller utsatt för brandpåverkan. För att 

det bärande glaset ska ta upp merparten av lasten behöver brandglasets 

limfog ha en lägre styvhet än det bärande glasets limfog. På grund av att en 

limfog med låg styvhet deformeras mer än den med en hög styvhet tar den 

styva limfogen upp större andel av lasten. Detta gör att den styva limfogen 

tar upp större andel av lasten. Styvheten på limfogen kan varieras genom 

användandet av olika styva lim men också tjockleken har betydelse. En 

tunnare limfog tar större andel av lasten än en tjock limfog. Att limfogens 

styvhet beror på elasticitetsmodulen och tvärsnittsarean kan utnyttjas för att 

styra lastflödet som visas t ex i Figur 18.  
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Figur 18: Detalj av en brandskyddande konstruktion med en bredare, mjukare limfog runt 

brandglaset och en tunnare samt styvare runt det bärande glaset.  

Försök huruvida laster fördelar sig i den här konstruktionen behöver göras 

för att säkerställa att det bärande glaset tar upp merparten av belastningen i 

både rumstemperatur och vid brandpåverkan. Brandglaset kommer att ta upp 

en liten del av belastningen vid rumstemperatur. När brandglaset har förlorat 

sina egenskaper vid brandpåverkan, behöver det bärande glaset kunna ta upp 

hela belastningen. Därför behöver det bärande glaset dimensioneras för att 

kunna ta upp hela av belastningen. Det bärande glaset kommer då klara 

belastningen när brandglaset har förlorat sina lastegenskaper.   

Brandglaset är klassificerat i brandklass EI, för att den här konstruktionen 

ska godkännas för REI behöver den godkännas enligt kraven i                    

SS-EN 1365–1. Problem som kan uppstå är huruvida infästningen för 

brandglaset kan göras då konstruktionen ska godkännas i sin helhet.  

6.4 Det optimala limmet 

Tidigare forskning har mest inriktat sig på vilken limtyp som är mest 

optimal att applicera för att klara störst belastning. I studien av Blyberg et al. 

(2014) är deras slutsats att ett akrylbaserat lim klarar av högre belastning än 

ett silikonbaserat lim. I studien av Kozłowski et al. (2015) har urvalet gjorts 

efter limmens styvheter. Deras slutsats är att ett lim med en hög styvhet 

(>1000 MPa) kan klara av större lastnivåer än ett med låg styvhet.  

Schleicher (2016) testade hur limfogens beteende förändras vid 

temperaturökningar. Hans slutsats från sin studie är att akrylbaserade lim 

förlorar sina egenskaper redan vid temperaturer under 100 °C. 

Silikonbaserade lim kan dock bibehålla sina egenskaper upp till 200 °C. 

Med ett brandglas ges fler möjligheter till att applicera det mest optimala 

limmet mot att ta upp last. Brandglasets tidsintervall bestäms när den icke 

brandutsatta sidans medeltemperatur överstiger 140 °C. Ett brandglas som 

har t ex brandklass EI60 uppfyller integritet och isolering under minst 60 

minuter. Temperaturen på den icke brandutsatta sidan ska vara mellan 
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rumstemperatur och mindre än 140 °C under de 60 minuterna. Merparten av 

limmen som har studerats i tidigare studier kan endast bibehålla sina 

egenskaper upp till maximalt 120 °C.  
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Resultaten i denna rapport grundar sig enbart på teoretiska utgångspunkter. 

Ett önskemål hade varit att fått göra tester på den föreslagna konstruktionen. 

Detta hade inneburit att tydliga slutsatser kunde ha gjorts huruvida 

konstruktionen uppfyller brand- och lastkraven. Egenskaper för materialen i 

konstruktionen har erhållits från diverse tillverkare. Materialen är testade var 

för sig och huruvida de olika materialens egenskaper förändras vid 

applicering i en trä-glaskonstruktion är okänt. Detta är ytterligare en 

anledning till att det är nödvändigt att göra experiment när hela 

konstruktionen är utsatt för brand.  

7.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att nuvarande trä-glaskonstruktion inte uppfyller de 

brandkrav som ställs på en bärande konstruktion. Konstruktionen måste 

tillämpa ett brandskydd för att kunna bibehålla sin hållfasthet. I 

teoriavsnittet undersöktes de termiska egenskaperna hos materialen i en trä-

glaskonstruktion. Resultatet visade att materialen hade begränsade 

egenskaper mot höga temperaturer. Applicering av en trä-glaskonstruktion i 

en byggnad utan brandskydd kan få allvarliga konsekvenser. Detta då ingen 

kännedom finns om konstruktionens beteende vid händelse av brand.  

När trä brinner bildas ett lager kolskikt. Kolskiktet fördröjer spridningen av 

branden. I föreslagna konstruktionen är tanken att överdimensionera 

träramen. Träramen klarar då bibehålla sin hållfasthet i det antal minuter 

som den dimensioneras för.  

Glas spricker när det bildas spänningar på grund av temperaturskillnader i 

glaset. Resultatet visar att floatglas går till brott redan i ett tidigt skede av 

branden, härdat glas klarar några minuter till. För att glaset ska förbli 

bärande krävs därför ett brandskydd. För att skydda det bärande glaset från 

att spricka och sprida branden kan ett brandglas appliceras i konstruktionen, 

se Figur 17. Brandglas har en vattenbaserad gel som sväller upp och bildar 

ett ogenomträngligt skikt. Att applicera brandglas som ett brandskydd för 

den bärande konstruktionen, är en metod som är nödvändig för att 

glasskivan ska kunna förbli bärande under en brand.  

Resultaten i denna studie visar på att limmen har dåliga termiska 

egenskaper. Samtliga lims styvheter försämras senast vid en temperatur på 

200 °C. Ur ett brandperspektiv är 200 °C fortfarande en låg temperatur då 

bränder ofta uppnår temperaturer på över 800 °C. Detta innebär att limmet 

måste skyddas från höga temperaturer. Sika har en brandbottningslist som 

appliceras på limfogen. Listen sväller vid brand och skyddar limmet. Utifrån 
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detta faktum behövs tester göras för att se om limmet klarar behålla sin 

hållfasthet, skyddad av listen.  

Brandglasen använder sig av lim och lister vid infästningen till ramen. Detta 

är testat och godkänt för EI-klass. Brandglasens lim bör testas hur bra de 

klarar att föra över laster. Klarar dessa lim lastkraven för en bärande 

konstruktion finns stor potential att kunna använda limmen i trä-glas-

konstruktionen. I Figur 14 visas ett brandglas med en isolerruta. Det hade 

varit intressant att göra isolerglaset till ett bärande glas i den konstruktionen. 

Brandglasen skulle i så fall enbart fungera som ett brandskydd och inte som 

lastbärare. En annan kritisk aspekt är att listen och träskivan i Figur 14 som 

glasen står på är en enhet. Både isolerglaset och brandglaset står på samma 

list. I ett brandfall finns risk att denna infästningen leder värme till 

isolerglaset och limmet. Detta kan påverka hållfastheten och leda till ett för 

tidigt brott.  
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten att brandklassificera 

en trä-glaskonstruktion. En sammanställning över kravbilden upprättades för 

att enkelt kunna se vad konstruktionen behöver uppfylla.  

Ett av de viktigaste resultaten i denna studie visar att glaset och limmet i trä-

glaskonstruktionen inte kan uppfylla sin hållfasthet under brandpåverkan.  

Glaset och limmet måste skyddas med ett brandskydd. Resultaten visar att 

det idag finns brandskydd för glas och lim.  

Resultatet visar att trä-glaskonstruktionen inte kan uppfylla sin lastbärande 

funktion vid händelse av brand. För att konstruktionen ska kunna 

brandklassas krävs ett brandskydd.  

Figur 17 visar en principskiss på en brandskyddad trä-glasvägg. Ett 

brandprovningstest bör göras. Detta för att undersöka ifall brandglaset 

skyddar det bärande glaset och limmet från brandens värmestrålning. Då 

detta är en förutsättning för att trä-glaskonstruktionen ska kunna bibehålla 

sin bärförmåga. Även tester på hur lasterna fördelar sig mellan brandglaset 

och det bärande glaset bör göras.  

På marknaden finns det brandglaslösningar för fönster och dörrar. Dessa 

brandglas kan tillverkas i tillräckligt stora dimensioner för att kunna 

appliceras i ett väggelement. Eftersom deras egenskaper för bärförmåga är 

okänt bör tester göras.  

Denna studie begränsades till att endast undersöka möjligheten till att 

brandskydda trä-glaskonstruktionen med ett passivt brandskydd. Detta för 

att konstruktionen betraktas som ett väggelement. Med en given byggnad 

kan forskning kring att använda aktiva brandskydd som t ex sprinklers 

göras.  
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