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Europeisk brandklassning 
av CLT och LVL
Den europeiska brandklassningen 
av träbaserade produkter har nyli-
gen utvidgats till att gälla även de 
två relativt nya träprodukterna CLT 
och LVL. Den täcker därmed prak-
tiskt taget alla byggtillämpningar 
med träbaserade produkter. Brand-
klasserna har fastlagts genom ett 
system för förenklad europeisk 
brandklassificering för produkter 
som har ”känt och stabilt beteende 
vid brand”. Träprodukter är ett ut-
märkt exempel på sådana produk-
ter. Brandklasserna avser både det  
europeiska systemet med så kall-
lade Euroklasser A1-F och klasser 
för brandskyddande förmåga, så 
kallade K-klasser, se faktaruta. 

Birgit Östman 
Linnéuniversitetet, Växjö

Europeisk brandklassning av träprodukter 
(träbaserade skivor, konstruktionsvirke, 
limträ, träpaneler och trägolv) har tidigare 
redovisats i Bygg & teknik [1], [2], [3]. De 
finns även med i den nordiskt-baltiska 
handboken Brandsäkra trähus 3. Sedan 
dess har brandklassningarna utvidgats 
[4], [5]. 

För samtliga träprodukter gäller 
att brandklassen beror av produkternas 
tjocklek och densitet samt av slutan- 
vändningen, till exempel bakom-
liggande material, fogar och montering. 
Träslaget har normalt mindre betydelse. 
Träprodukter uppnår normalt minst klass 
D-s2,d0, trägolv kan uppnå både klass 
Dfl-s1 och Cfl-s1 beroende på golvets 
sammansättning. Som brandskyddande 
beklädnad kan alla klasser som definieras 
uppnås, det vill säga K210, K230 och K260.

CLT, Cross Laminated Timber, Korslimmat 
trä
CLT, korslaminerat trä eller KL-trä som 
det ofta kallas i Sverige är en relativt ny 

Produkt

Skikttjocklek ≥ 18 mm

Fanértjocklek ≥ 3 mm

Skikttjocklek ≥ 18 mm

Ytskikt av gran

Fanértjocklek ≥ 3 mm

Ytskikt av furu

Fanértjocklek ≥ 3 mm

Ytskikt av furu

Fanértjocklek ≥ 3 mm

Ytskikt av gran

Produktdetaljer Minsta densitet
kg/m3

Minsta
tjocklek mm

Klass (utom för
golvbeläggning)

Klass
Golvbeläggning

CLT
LVL
CLT

LVL

LVL

LVL

350
400
400

480

430

400

54a)

18
54a)

15

20

15

D-s2, d0
D-s2, d0

Dfl-s1 b)

Dfl-s1 b)

Dfl-s1 b)

Dfl-s1 b)

a) Minsta tjocklek enligt produktstandarden EN 16351; b) Gäller även för trappsteg

K-klass

CLT

LVL

CLT

LVL

CLT

LVL

Trä-
produkt a)

Skarvar Fästdon Min.
densitet 
kg/m3

Min.
tjocklek

mm

K210b)

K230

K260

Not & spont

Raka kanter eller

Not & spont

Fanértjocklek ≥ 3 mm

Not & spont

Not & spont

Fanértjocklek ≥ 3 mm

Not & spont

Not & spont

Fanértjocklek ≥ 3 mm

skruv

skruv

skruv

skruv

skruv

skruv

a) Monterad utan luftspalt under beklädnaden
b) Uppfyller även k110 för underlag bakom beklädnaden ≥ 300 kg/m3

c) Minsta tjocklek enligt produktstandarden EN 16351

Typ
Min.

längd mm
Max kant-

avstånd mm

75

30

75

50

75

75

200

200

200

200

200

200

450

450

450

450

450

450

54 c)

15

54 c)

26

54 c)

52

Tabell 1: Brandklass för 
CLT och LVL som vägg- 
och takmaterial och som 
golvbeläggning.

Tabell 2: Brandskyddan-
de förmåga (K-klass) för 
CLT och LVL som be- 
klädnad.

Figur 1: Exempel på 
CLT element (med fem 
korslagda skikt)

Figur 2: Exampel på LVL element 
(med åtta parallella skikt)



Faktaruta 1
Europiska klasser för byggprodukters  
brandegenskaper
Det europeiska systemet för att klassi- 
ficera brandegenskaper hos bygg- 
produkter innehåller två slags klasser, 
ett för byggprodukter generellt (utom 
golvbeläggningar) och ett annat för golv-
beläggningar. Klassificering sker enligt 
EN 13501-1. Dessa klasser infördes i 
Boverkets byggregler (BBR) redan 2002.

Byggprodukter (utom golvbeläggningar)
Klasserna A1-F baseras huvudsakligen 
på provning enligt SBI (Single Burning 
Item), EN 13823. Tilläggsklasser för 
rök, s1-s3, och för brinnande droppar 

och partiklar, d0-d2, definieras också. 
Dessutom tillkommer ett litet prov för 
bestämning av antändlighet, Small flame, 
EN ISO 11925-2. Endast vissa klasser 
tillämpas i Sverige.

Golvbeläggningar
Klasserna för golvbeläggningar definie- 
ras på liknande sätt som de generella 
klasserna. De kallas klass A1fl-Ffl (fl för 
flooring). Den centrala provnings-
metoden kallas Radiant panel, EN ISO 
9239-1. Rökklass s1 eller s2 anges också, 
men tillämpas inte i alla länder.  

Metoder för obrännbarhet och antänd- 
lighet tillkommer både för de generella 
klasserna och för golvbeläggningar.

produkt som snabbt blivit känd och 
uppskattad runt om i världen. Den 
används främst till stommar i både 
höga och låga byggnader. CLT består av 
minst tre träskikt som limmas korsvis, 
skikten är normalt minst 18 millimeter 
tjocka. Densiteten är minst 350 kg/
m3 och den totala tjockleken ska enligt 
definitionen i produktstandarden vara 
minst 54 millimeter. Det innebär bland 
annat att tunnare produkter inte kan få en 
generell brandklassning.

LVL, Laminated Veneer Lumber, Fanerträ
LVL består av tuna träfanér som limmats 
med samma fiberriktning. Densiteten är 
minst 350 kg/m3, fanértjockleken minst 
3 millimeter och den totala tjockleken 
minst 15 millimeter. LVL kan liknas vid 
plywood, fast med parallella fanér. Totala 
tjockleken är större och produkten 
används mest för bärande konstruktioner. 
LVL är dock inte så vanlig i Sverige.

Brandklass för CLT och LVL som vägg- och 
takmaterial och som golvbeläggning 
CLT och LVL uppfyller klass D-s2,d0 
som vägg- och takbeklädnad och klass 
Dfl-s1 som golvbeläggning, se tabell 1. 
Golvklassen gäller även för trä i trappsteg. 
Brandklassningen för CLT gäller dock 
bara för produkter med minst 54 milli-
meters tjocklek, eftersom det är minsta 
tjockleken enligt produktstandarden EN 
16351. För att brandklassa tunnare CLT 
krävs ytterligare brandprovning.

Figur 3: Träprodukt före och under brandprovning i SBI (Single Burning Item test), EN 13823. Brandklassen bestäms av värmeutvecklingen under provningen.

Brandskyddande förmåga (K-klass) för CLT 
och LVL som beklädnad 
CLT och LVL kan uppfylla kan alla 
K-klasserna, det vill säga K210, K230 och 
K260, se tabell 2. Brandklassningen för  
CLT gäller dock bara för produkter med 
minst 54 millimeters tjocklek, eftersom 
det är minsta tjockleken enligt produkt-
standarden EN 16351. För att brandklassa 
tunnare CLT i K-klass krävs ytterligare 
brandprovning.  
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Faktaruta 2:
Brandskyddande förmåga 
hos beklädnader
Det europeiska systemet med 
K-klasser för beklädnaders brand-
skyddande förmåga innebär full-
skalig brandprovning enligt EN
14135. Klassificering sker enligt EN
13501-2.

Två typer av K-klasser definieras, 
beroende på underlag bakom be-
klädnaden och slutanvändning. Klass 
K110 gäller endast för bakomliggande 
material med densitet ≥ 300 kg/
m3 samt för bakomliggande med 
densitet < 300 kg/m3 som använts vid 
provningen, medan klasserna K210 
− K260 inkluderar alla underlag. I
praktiken räcker därför K2-klasser för 
träbaserade produkter. K110 används
endast i Danmark.

K210 används i de nordiska län-
derna tillsammans med ytskikts- 
klass B-s1,d0 för att beteckna det 
som tidigare kallades tändskyddande 
beklädnad i Boverkets byggregler, nu 
klass K210/B-s1,d0. Gipsskivor har 
traditionellt uppfyllt denna brand-
klass. Nu finns även andra produkter, 
till exempel brandskyddat trä.

Figur 4:  Princip för provning av brandskyddande förmåga hos beklädnader enligt EN 14135. 
Provningen utförs i full skala.
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