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Sammanfattning 
Under slutet av 1800-talet kom en allmän byggnadsstadga för att bland annat 
förhindra stadsbränder. Trähus fick inte uppföras i mer än två våningar. 1994 
ändrades nybyggnadsreglerna i Sverige till funktionskrav. Detta medförde att det 
blev tillåtet att bygga höga hus i trä om kraven på brandsäkerhet är uppfyllda. 
Funktionskraven har medfört att det blivit mer problematiskt att verifiera 
brandsäkerheten. Komplexa lösningar kräver högre kunskapsnivå hos inblandade 
aktörer. Efter förändringarna i lagstiftningen så har intresset att använda synligt trä 
ökat hos arkitekter och entreprenörer. Regeringen har även tagit fram en nationell 
strategi för att öka användandet av trä i byggsektorn.  

Arbetet innefattar en litteraturstudie som har utförts för att kartlägga möjligheterna 
att använda träfasader på höga hus samt intervjuer med aktörer verksamma i 
byggbranschen för att identifiera branschens eventuella kunskapsbrister gällande 
brandskyddskrav.  

Flera möjligheter till träfasad på höga hus presenteras. Resultatet från intervjuerna 
visar att respondenterna uppfattar att det finns brister i kunskapsnivån hos aktörer 
inom byggbranschen. De eftersöker oberoende kontroll av tillsynsman med goda 
kunskaper inom brandskydd. De lämnar även synpunkter på lagstiftningen då lagen 
kan tolkas olika. En europeiskt standardiserad provningsmetod efterfrågas och 
införandet av krav på långtidsbeständighet gällande brandskyddsimpregnerat trä.  

 





 

 
 

 

Abstract 
1994 ändrades den svenska lagstiftningen så att trä blev tillåtet i byggnader över två 
våningar. Det finns vissa funktionskrav som ska uppfyllas för brandsäkerhet. Detta 
arbete innehåller intervjuer med aktörer från byggbranschen som berör deras och 
andra aktörers kunskapsnivå i ämnet. Möjligheter att bygga högt med träfasad 
presenteras. Studien visar att flera möjligheter för att använda träfasader i höga hus 
ges i Boverkets byggregler. Olika aktörerna i byggbranschen uppfattar att de själva 
har goda kunskaper men att kunskapsbrister i branschen gällande brandskyddskrav 
finns. 

Nyckelord: Träfasad, Brandskydd, Trähus, Brandsäkerhet, Höghus, 
Brandimpregnering, Sprinkler.





 

 
 

 

Abstract 
The Swedish legislation of building code was changed in 1994, allowing 
construction of wooden buildings over two floors. To do so there are certain 
functional requirements that must be fulfilled to obtain fire safety. This study 
determines the level of knowledge of different contractors in the construction 
industry in the subject through interviews. The possibilities of using wooden facades 
in high-rise building are also presented. The study shows that several possibilities to 
use wooden facades i high rise buildings are possible according to the legislation. 
Contractors in the industry consider their knowledge to be sufficient but believes 
there is a general lack of knowledge in the industry regarding fire safety 
requirements. 

Keywords: Wooden facade, Fire protection, Wooden house, Fire safety, High-rise 
building, Fire retardants, Sprinklers. 





 

 
 

Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter från Brand och Risk, 
FSD, Moelven, Södra, Videum, Växjö Bostäder och Woodsafe som har tagit sig 
tiden att ställa upp på intervjuer. 

Examensarbetet har till sin helhet utfört gemensamt av författarna. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Birgit Östman. Utan din kunskap 
hade detta examensarbete aldrig blivit till.  

 

 

Oscar Hannu & Tobias Persson 

Växjö, 18 augusti 2019 
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1 Introduktion 
Redan när städer uppkom har ett av de stora problemen varit att mycket folk ska 
vistas på en begränsad yta (Björk, Reppen & Nordling 2012). Många byggnader 
byggdes nära varandra och var oftast i trä då det var ett billigt byggnadsmaterial. 
Många städer har haft bränder som har ödelagt stora arealer. 1874 kom en allmän 
byggnadsstadga för rikets städer som i huvudsak reglerade hygien och 
brandsäkerhet. Dessa brandkrav reglerade bland annat gatubredden till minst 18 
meter, stenhus fick uppföras i högst fem våningar och trähus i högst två våningar. 
Anledningen till kraven var att förhindra att bränder uppkom och spred sig då det 
var lättare att förhindra än att försöka släcka bränder. Reglerna har kontinuerligt 
uppdaterats för att vara som mest reglerade under 1970-talet. 1987 infördes Plan- 
och bygglagen, PBL, och 1994 infördes Boverkets byggregler, BBR, och 
nybyggnadsreglerna som gällt tidigare upphävdes (Boverket 2018). Förbudet mot 
brännbara material ersattes och detta möjliggjorde att det numera går att använda trä 
i byggnader över två våningar om kraven på brandsäkerhet är tillgodosedd. 

Sverige har under en längre tid byggt småhus i trä (Näringsdepartementet 2018). 
Med den nya ändringen av bygglagstiftningen har intresset för att bygga 
flerbostadshus i trä ökat. Träfasader och synligt trä blir alltmer populära bland 
arkitekter och entreprenörer på grund av dess estetiska och miljömässiga fördelar. 
Sveriges regering har tagit fram en nationell strategi för att öka användandet av trä i 
byggsektorn (Näringsdepartementet 2018). Användandet av trä skulle kunna 
tillgodose regeringens politiska mål för en hållbar bostadsutveckling och även 
Sveriges klimatmål som är en del av vårt åtagande som ett av EU:s medlemsländer. 
Att använda trä som fasadmaterial kan vara en lösning för att uppnå dessa klimatmål 
men användandet av träfasader på höga hus ställer krav på byggbranschen att 
uppfylla funktionskraven på brandsäkerhet (Östman et al. 2012). 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
För att kunna använda trä som fasadmaterial i Sverige måste man uppfylla ett antal 
krav och regler föreskrivna i BBR. I byggnader med fler än två våningar räcker inte 
den europeiska brandklassningen för byggprodukter utan fullskalig provning krävs. 
I Sverige används provningsmetoden SP Fire 105 för att utvärdera 
fasadkonstruktioners brandspridning. Det finns för närvarande ingen europeisk 
standard för brandsäkring av träfasader (Östman & Tsantaridis 2015). På grund av 
att föreskrivna byggregler har övergått mer till funktionsbaserade byggregler så har 
det även blivit mer problematiskt att verifiera brandsäkerheten (Spinardi 2016). 
Detta gäller både vid branddimensionering och detaljlösningar. De moderna 
tekniska lösningarna är mer komplexa och kräver därför högre utbildningsnivå hos 
brandingenjörer. 

Vid brandteknisk dimensionering är flera olika yrkesgrupper inblandade vilket 
ställer krav på egenkontroll och ansvar hos varje enskild aktör. Eventuella fel och 
brister sker oftast i övergången mellan olika aktörer (Östman et al. 2012). 
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I juni 2017 inträffade en brand i Grenfell tower, ett 24 vånings bostadshus i London 
där branden startade i en lägenhet och spred sig via fasaden (Hackitt 2018). Efter 
branden i Grenfell tower där 79 personer omkom, lanserade Storbritannien en 
självständig granskning av byggnadsregler och brandsäkerhet där man fann att en 
brist var att rollerna och ansvaret hos byggaktörer var oklar samt att den nuvarande 
produkttestningen var ineffektiv och diffus. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att kartlägga möjligheterna att använda träfasader i byggnader med mer än 
två våningar samt att undersöka byggbranschens kännedom gällande brandkraven 
på höga hus med träfasad. 

Målet är att presentera en samlad kunskapsöversikt samt att identifiera problem och 
kunskapsbrister inom byggbranschen, gällande träfasaders brandkrav. 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte ta hänsyn till byggnadernas stommaterial och dess inverkan på 
brandskyddet då även byggnader med stommar av betong eller stål kan ha 
träfasader. 

Arbetet kommer enbart innefatta EU:s och Sveriges regelverk. 

BBR:s föreskrifter och allmänna råd som gällde vid påbörjandet av arbetet kommer 
att användas. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Brandskyddskrav 
I Sverige ställs kraven på brandskydd vid nybyggnation och ombyggnation av 
Boverket (Östman et al. 2012). Ansvaret för att efterfölja dessa krav åligger 
byggherren, ägaren av fastigheten och den som brukar fastigheten. Kraven för 
brandskydd är funktionsbaserade och kan verifieras med två olika metoder: 
förenklad dimensionering och analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering 
innebär att följa de exempel som anges i BBR:s allmänna råd för att uppfylla kraven 
i föreskrifterna. Analytisk dimensionering innebär att funktionskraven uppfylls på 
andra sätt än de som föreskrivs i BBR, exempelvis genom beräkningar och 
simuleringar. Analytisk dimensionering används vid särskilda byggnadsklasser och 
avvikelser. Vid byggnation av träfasader på Br1 och Br2 byggnader kan förenklad 
dimensionering användas. 

 

2.2 Brandklass för byggprodukter 
I Europa klassificeras och provas byggprodukter utifrån ett euroklass-system för att 
erhålla CE-märkning (Rise 2019; Östman 2017). Byggprodukternas ytskikt provas 
huvudsakligen med SBI metoden (Single Burning Item) och erhåller en 
klassifikation enligt ett FIGRA (Fire Growth Rate) index. Klassifikationen bedöms 
utifrån flamspridning, FIGRA, SMOGRA (Smoke Growth Rate) och brinnande 
droppar eller partiklar. Det finns sju olika huvudklasser gällande ytskikt: A1, A2, B, 
C, D, E, och F. Dessutom finns rökklasser s1, s2 eller s3 och droppklasser d0, d1, 
eller d2, se tabell 1. Som exempel kan en träpanel få klassificeringen D-s2, d0. 

 

Tabell 1: Brandklassifikation för byggprodukter. 

Huvudklass: Rökklass: Droppklass: Obrännbar: Exempel på material 

A1 - - ✓ Stål, glas, sten 

A2 s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 ✓ Mineralull 

B s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - Gipsskiva, brandskyddat trä 

C s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - Tapet på gipsskiva 

D s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - Trä, träbaserade skivor 

E - d2 - Syntetmaterial 
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2.2.1 CWFT 
Classification without further testing, CWFT, är en klassificering utan ytterligare 
provning av byggprodukter som har kända och förutsägbara brandegenskaper 
(Östman 2017). Flertalet träprodukter innefattas i listan för CWFT produkter där 
tjocklek, densitet, skarvar och slutanvändning påverkar deras brandklassificering. 
Exempel på produkter som innefattas är träreglar, träpaneler, limträ och trägolv. 

2.3 Byggnadsklasser 
Byggnader delas in i olika byggnadsklasser efter hur stort skyddsbehov byggnaden 
har (Boverket 2017). Skyddsbehovet bedöms efter potentiella konsekvenser och 
troliga brandförlopp vid brand samt hur komplex byggnaden är. Faktorer som 
bedöms är våningsantal, byggnadsarea och vilken verksamhet som bedrivs i 
byggnaden. 

Br0 är byggnader med mycket stort skyddsbehov. Om byggnaden uppfyller någon 
eller några av kriterierna nedan bör den utföras i byggnadsklass Br0. 

 Byggnader med fler än 16 våningsplan 
 Större byggnad med verksamhetsklass 5C 
 Utrymmen i byggnaden som har verksamhetsklass 5D 
 Byggnaden innehåller vissa typer av samlingslokaler 

Br1 är byggnader med stort skyddsbehov. Om byggnaden uppfyller någon eller 
några av kriterierna nedan bör den utföras i byggnadsklass Br1. 

 Byggnader med fler än 3 våningsplan men inte en- och tvåfamiljshus. 
 Byggnader med 2 våningsplan som inrymmer hotell eller pensionat, 

vårdanläggning, elevhem eller liknande verksamhet eller samlingslokal om 
inte hela samlingslokalen är på markplanet 

Br2 är byggnader med måttligt skyddsbehov. Byggnader med 2 våningsplan och fler 
än två bostadslägenheter bör uppföras i denna byggnadsklass. Fler kriterier finns. 

Br3 är byggnader med litet skyddsbehov. Vanligen småhus. 

 

2.4 Verksamhetsklasser 
En byggnads olika utrymmen delas in i olika verksamhetsklasser, Vk, utifrån vad 
för verksamhet som bedrivs (Boverket 2017). Indelning beror bland annat på om 
personer kan utrymma själva, om alkohol serveras, är vakna när de vistas i 
utrymmet, hur stor kännedom de förväntas ha av utrymmet och om det finns en 
förhöjd risk för uppkomst av brand eller om branden kan ha ett mycket snabbt 
brandförlopp. Samma byggnad kan vara uppdelad i flera olika Vk. Vk1 som är den 
lägsta klassen tilldelas till exempel kontor då personerna som vistas där förväntas 
vara vakna, ha god kännedom om utrymningsvägar och de förväntas vara nyktra. 
Vk3 innefattar bland annat bostäder där personer som vistas där förväntas ha god 
kännedom om utrymningsvägar, kan sätta sig själva i säkerhet men förväntas inte 
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vara vakna. Vk6 som är den högsta klassen tilldelas bland annat industrier med 
mycket stor risk för omfattande brand som pappersindustri.  

 

2.5 Brandscenarier hos träfasader 
Det finns tre generella scenarier för hur brandspridning till fasader kan ske (Östman 
& Tsantaridis 2015). Scenario A innefattar en brandspridning från en annan 
närstående byggnad som strålar mot fasaden. Scenario B innefattar en 
brandspridning från en brand utanför byggnaden nära fasaden. Scenario C innebär 
en brand inne i byggnaden som slår ut genom en öppning i fasaden, se figur 1. SP 
Fire 105 provas med scenario C som bedöms skapa den mest omfattande 
spridningen. Cirka 89 % av bränder i höghus startar inne i byggnaden (Mikkola, 
Hakkarainen & Matala 2013). 

 

 

Figur 1: Brandscenarier för fasader. 

 
 

2.6 SP Fire 105 
SP Fire 105 (1994) är en svensk fullskaleprovning av fasader som krävs om 
fasadmaterialet inte uppfyller kraven på minst klass A2. Provningen simulerar brand 
i en lägenhet som slår ut genom en fönsteröppning. Provningskroppen är uppbyggd 
med fasadpanel, reglar och eventuellt åtgärder för att förhindra skorstenseffekt i 
luftspalten. SP Fire 105 är inte ett test på hela väggens konstruktion eller hur 
brandavskiljande hela väggen är utan endast fasadbeklädnadens brandbeteende. Om 
fasaden provas med speciella plåtbleck i luftspalten måste dessa plåtbleck användas 
vid montering på en byggnad för att fasaden ska uppfylla kraven för godkänd 
provning enligt SP Fire 105. Samma sak gäller om fasaden provas med speciella 
skärmar över fönster så måste dessa vara monterade på den verkliga byggnaden. 

För att fasaden ska godkännas med brandimpregnering eller brandskyddsfärg måste 
denna impregnering eller färg uppfylla godkänd långtidsbeständighet enligt en ny 
europeisk standard EN 16755 (Svenskt Trä 2017). Om olämplig impregnering eller 
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färg används kan den på mycket kort tid urlakas och fasaden tappar då sina 
brandtekniska egenskaper. 

Provning enligt SP Fire 105 görs på en testrigg som består av en stålram (SP 1994). 
På denna stålram sitter det en vägg av lättviktsbetong med tjockleken 150 mm med 
bredden 4000 mm och höjden 6000 mm. Längst ner är det ett brännrum som har 
bredden 3000 mm och höjden 710 mm. På väggen sitter också två fiktiva 
fönsteröppningar, ett på varje våningsplan. De har bredden 1510 mm och höjden 
1200 mm, se figur 2 nedan.  

 

Figur 2: Testrigg för fasadbrandprovning enligt SP Fire 105. 

 

Vid utförandet av brandtestet antänds 60 Liter heptan som bränsle. Detta motsvarar 
en brandbelastning på 75 MJ/m2. Det tar cirka 15 minuter för heptanen att brinna ut 
och under tiden mäts värmeflödet vid fönstret med mindre än 10 sekunders 
intervaller och värmen vid takfoten med mindre än 30 sekunders intervaller. 
Observationer göra om flammans spridning och längd vid olika tidpunkter, tiden det 
tar innan det faller ner något material eller sprickor bildas och rökintensitet och färg. 
Det kan också förekomma att andra punkter i fasaden mäts om laboratoriet finner 
det intressant. 

Värmeflödet inte får överstiga 80 kW/m2 mitt i fönstret direkt ovanför 
brännrummet. Dessutom får det inte vara varmare än 450 °C i mer än 10 minuter 
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vid takfoten eller 500 °C i mer än 2 minuter. Värmen mäts på två punkter vid 
takfoten. Branden får inte sprida sig till takfoten. Det får inte falla några stora bitar 
från fasaden och det får inte bli någon brandspridning över nedre delen av fönstret 
på andra våningen. 

 

2.7 Materialet trä, egenskaper, förkolning 
Trä är ett frekvent använt byggnadsmaterial tack vare dess egenskaper (Mačiulaitis, 
Jefimovas & Zdanevičius 2012). Råmaterialet har flera specifika egenskaper som 
låg vikt, styrka och formbarhet och är brännbart. Det sistnämnda gör att trä även 
fungerar ypperligt som ett bränsle, men då bör det vara finfördelat. Trä är ett 
anisotropiskt poröst material där porerna utgör cirka 50 till 75 % av den totala 
massan och resterande består av organiskt material. Det organiska materialet utgörs 
huvudsakligen av tre komponenter; cellulosa, hemicellulosa och lignin. 

Förkolning av trä är en kemisk process där antändningen av trä termiskt bryter ner 
cellulosan och hemicellulosan (Mačiulaitis, Jefimovas & Zdanevičius 2012). Bristen 
på syre i ligninet gör att det pyrolyserar och bildar ett lager av kol. Detta lager 
formar ett tätt skal som hämmar värmespridning i materialet under en viss tid. Den 
termiska nedbrytningen fortsätter dock under det förkolnade lagret vilket kan 
resultera i glöd. Gasbildningen på grund av glöden ökar trycket i träet och kan få 
förkolningen att spricka och flamma upp. Vid provning med SP Fire 105 är 
förkolning ett av kriterierna som undersöks med avseende på brandspridning (SP 
1994).  

 

2.8 Faktorer som påverkar brandspridning 
Brandspridning i trämaterialet på fasader påverkas av en mängd olika faktorer 
(Östman et al. 2012). Dessa faktorer är fuktkvot i träet, träslaget, dimensioner, EWP 
(Engineered wood products), behandlingar och skarvar. Träets fuktkvot påverkar 
brandspridning men vid provning av brandklass är fuktkvoten bestämd till en viss 
nivå. Olika densiteter i olika träslag kan påverka brandegenskaperna och dess 
struktur kan även påverka tiden till antändning. Generellt sett har träslag med högre 
densitet något bättre brandegenskaper. Träprodukter som är modifierade, 
exempelvis OSB-skivor har andra densiteter än råmaterialet. Behandlingar och 
EWP-produkter har inverkan på brandegenskaper. EWP-produkter har vanligen 
lägre fuktkvot och brandegenskaperna kan således vara sämre än obehandlat trä. 
Olika behandlingar på trä kan ha både en positiv och negativ inverkan. 
Brandskyddsimpregnering kan användas för att förbättra materialets brandklass men 
dess långtidsbeständighet måste provas och godkännas för slutanvändningen. 
Ytbehandlingar som färg och lacker kan försämra brandskyddet och sänka dess 
brandklass. 
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2.9 Brandskyddsbehandling 
För att använda brännbart material i byggnader måste de uppfylla en godkänd 
brandklass för dess slutanvändning (Östman 2017). Detta kan åstadkommas genom 
brandskyddsbehandling. Dessa behandlingar delas upp i tre kategorier;  

 Brandskyddsmedel som tillkommer i tillverkningen av träprodukter  
 Brandskyddsmedel som tryckimpregneras industriellt  
 Brandskyddsmedel som appliceras som ytskikt industriellt eller under 

byggnation. 

Brandskyddsbehandlade brännbara material kan högst uppfylla brandklass B. 
Brandklass A kan enbart uppfyllas av obrännbara material. Behandlingar som 
brandimpregnering och flamskyddsmedel förbättrar träets brandegenskaper. Detta 
har störst betydelse vid begynnelsen av en brand och kan förlänga tiden till större 
spridning. Brandskyddsfärger som sväller är vanligen använt vid konstruktioner då 
de kan förlänga tiden till förkolning. Brandskyddsmedel används där man av 
estetiska skäl vill ha synligt trä som innerväggar och fasader. 

Användningen av impregnerat trä ställer krav på att brandskyddsimpregneringen är 
långtidsbeständig vid utomhusbruk. Impregneringen kan vara vattenlöslig och 
därmed lakas ur materialet med tiden vilket försämrar brandegenskaperna. Ökad 
fuktkvot i träet kan även ge upphov till saltutfällning. Brandskyddens 
långtidsbeständighet testas enligt den europeiska standarden EN 16755 (förut 
CEN/TS 15912) och erhåller en DRF klass (Durability of reaction to fire 
performance). Det finns tre DRF klasser; INT 1, INT 2, och EXT, där INT och EXT 
står för interior och exterior. Dessa bruksklasser baseras på produktens användning, 
brandklass och funktionskrav för slutanvändningen. Kraven är att produkterna efter 
provning av långtidsbeständighet ska uppfylla följande krav: 

 

INT 1 

 Användning i torrt inomhusbruk 
 Uppfylla relevant brandklass 
 Fuktkvot <20% 
 minimalt synlig saltutfällning 
 Ingen vätskeurlakning 

INT 2 

 Användning i torrt inomhusbruk 
 Uppfylla relevant brandklass 
 Fuktkvot <28% 
 minimalt synlig saltutfällning 
 Ingen vätskeurlakning 
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EXT 

 Användning utomhus 
 Uppfylla relevant brandklass 
 Fuktkvot <28% 
 minimalt synlig saltutfällning 
 Ingen vätskeurlakning 
 Bibehållen brandklass efter väderexponering 

  

Långtidsbeständigheten för EXT testas enligt EN 16755 genom brandprov (Östman 
et al. 2012). 

2.10 Sprinklersystem 
Vattensprinklers är en typ av släcksystem som permanent installeras i en byggnad 
främst för att underlätta utrymning och för att rädda liv. Internationell statistik har 
visat att systemen bidrar avsevärt till färre omkomna vid bränder 
(Sprinklerfrämjandet 2019). Systemet består av ett vattenfyllt rörsystem med 
sprinklerhuvuden som aktivt upptäcker och släcker eventuella bränder. Rörsystemet 
är kopplat till en sprinklercentral som hämtar vatten antingen från egen bassäng eller 
kommunal ledning. Sprinklerhuvudena innehåller en glasbulb som går sönder vid en 
viss temperatur och på så sätt frigör en ventil så att vattenflödet kan spridas över den 
aktuella platsen. Installation av sprinkler utgör ca 1% av den totala byggkostnaden. 

Enligt en experimentell studie utförd av Wieczorek, Ditch och Bill (2011) angående 
miljöpåverkan av sprinklersystem drog man slutsaten att användadet av sprinkler 
vid ett brandförlopp kunde minska volymen av släckvatten med 50-91% jämfört 
med volymen som räddningstjänst använde samt att det minskade den totala 
mängden frisläppta växhusgaser med 97,8%. Vidare såg man att sprinkler minskade 
materiella skador och att rummet inte kunde övertända. Eftersom branden isolerades 
till rummet där branden startades kunde vidare brandspridning inte ske. 
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 
Teorin som innefattas i studien har tagits fram genom databassökningar efter 
vetenskapliga artiklar samt genom myndigheters och organisationers publicerade 
material. Stora delar av teorin gällande brand har hämtats ur handboken Brandsäkra 
trähus version 3 och har stått till grund för de insikter som krävts för att utföra 
intervjuer med aktörer från byggbranschen. Analysen av sekundärdata har använts 
för att kunna kartlägga möjligheterna att använda träfasader på hus över två 
våningar.  

3.2 Intervjuer 
Primärdata har samlats in genom intervjuer med olika aktörer från byggbranschen. 
De genomfördes för att få en insikt i deras kunskapsnivå men även deras upplevda 
kunskapsnivå hos andra aktörer i branschen. Vid intervjuerna har en 
semistrukturerad intervjuteknik använts vilket innebär att frågor har använts som 
stöd och följdfrågor har fått tillkomma för att kunna få mer utvecklade svar från 
respondenterna.  

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få fram respondenternas kunskapsnivå, 
åsikter och egna tolkningar av användandet av träfasader på höga hus. Intervjuerna 
var semistrukturerade för att få en så öppen dialog som möjligt och att kunna vara 
flexibel med följdfrågor och att frågorna kunde ställas i en mer naturlig ordning.  

 

3.3 Urval 
Urvalet för studien har till största del begränsats till ett fåtal aktörer verksamma i 
närområdet till Växjö. Två av aktörerna var stationerade i Västerås men är 
verksamma i hela Sverige. I urvalet ingår byggherrar som även förvaltar, 
brandingenjör och tillverkare av brandskyddsbehandlat trä. 

Arbetet bygger på intervjuer med ett fåtal respondenter och är därför ingen 
totalundersökning av byggbranschen. Resultatet från intervjuerna består enbart av 
de medverkande aktörernas åsikter. 

Respondenterna fick inga frågor i förväg och var därmed oförberedda före intervjun. 
De intervjuade personerna har goda kunskaper inom den del av byggbranschen de 
verkar i. Intervjuerna har gett insikter i deras uppfattning om andra aktörer inom 
byggbranschen vilket har varit värdefullt för arbetet. 
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4 Genomförande 

4.1 Insamling av teori 
För att ta fram och sammanställa teori från vetenskapliga publikationer gällande det 
aktuella ämnet gjordes sökningar i databasen Onesearch. Övrig teori samlades in 
från myndigheters- och organisationers internetsidor samt från relevanta böcker. 
Efter sammanställning av teorin togs intervjufrågorna fram.  

 

4.2 Intervjuer 
Ett urval av olika företag valdes genom deras geografiska koppling till Växjö. När 
det gällde tillverkare så valdes större tillverkare av brandskyddsbehandlat trä. 
Företagen blev kontaktade genom mejl där det endast nämndes att intervjun 
kommer att handla om träfasader på höga hus och brandskydd. Denna korta 
beskrivning valdes för att de intervjuade personerna inte skulle vara för pålästa om 
ämnet precis innan intervjun.  

Ett stort antal av de utvalda företagen föll bort genom att de inte ville delta eller att 
de inte svarade. Ett flertal entreprenörer kontaktades upprepade gånger men ingen 
ville ställa upp. I slutänden kom intervjuer att genomföras med sex stycken företag.  

Intervjuerna utfördes på respektive personers kontor förutom en intervju som skedde 
på telefon då ingen annan lösning fanns. Intervjufrågorna anpassades till vilken del 
av byggbranschen de intervjuade personerna verkade i. Intervjuerna utfördes med en 
intervjuad person åt gången men i fallet med en förvaltare så var det två personer 
som intervjuades samtidigt då deras dagliga arbete kompletterade varandras. 
Detsamma gällde en av tillverkarna där två personer från olika företag intervjuades 
men deras kunskap gällde samma produkt. Intervjun med tillverkarna utfördes i 
samband med ett studiebesök på en fabrik som tillverkar brandskyddsimpregnerat 
trä i Västerås.   

Alla intervjuer inleddes med en kort genomgång om vad intervjun kommer att 
handla om. Alla intervjuade personer uppmanades att tala fritt och utveckla sina 
svar för att även få med uppgifter som ligger i nära anslutning till frågeställningen. 
Alla frågor ställdes inte under intervjun då de intervjuade personerna i flera fall 
svarade utförligt på frågorna i sin utveckling av svaren på andra frågor. Insamlad 
data från intervjuerna sammanställdes sedan. 
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5 Resultat 

5.1 Möjligheter till att använda träfasad 

För att träfasader ska kunna användas i byggnader med fler än två våningar (Br1 se 
kap 2.4) ska följande krav uppfyllas enligt avsnitt 5.551 i Boverkets byggregler 
(BFS 2011:26) 

 

“Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att 
1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 
2. brandspridning inuti väggen begränsas, 
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, 
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av 
ytterväggen begränsas.” 

 

Vidare ges följande råd att: 
 

“Ytterväggar uppfyller föreskriftens krav i punkt 3 om de utförs i 
lägst klass A2-s1,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas med en 
fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande villkor 
är uppfyllda. 

 

– byggnaden har högst två våningsplan, 
– beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens 
bottenvåning, 
– byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt 
släcksystem samt att fasadytan i bottenvåningen utförs i material i 
lägst A2-s1,d0, 
– byggnaden har högst åtta våningsplan och brännbart material av 
lägst klass D-s2,d2 endast täcker en begränsad del av fasadytan. 

 

Ytterväggar bör utformas så att kravet i punkt 4 uppfylls så att risken 
för nedfallande byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar 
och liknande begränsas. 
 
Ytterväggskonstruktion som klarar provning enligt SP FIRE 105 med 
förutsättningarna nedan uppfyller punkt 2, 3 och 4 av föreskriften.” 
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Eftersom materialet trä inte kan uppnå brandklass A2-s1, d0 så kan kraven för 
fasader uppfyllas på följande sätt; 

-Installation av sprinklersystem, kräver vidare att bottenplan innehar fasadyta av 
obrännbart material lägst klass A2-s1, d0, se brandklass kap 2.2. 

-Brandskyddad träfasad som uppfyller provning enligt SP Fire 105 och 
långtidsbeständighet enligt EN 16755, se kapitel 2.6 och 2.9. 

 

-Begränsning av andelen trä på fasaden, se figur 3. 

 

 
Figur 3: Placering av trä på fasad som förhindrar brandspridning. 
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5.2 Resultat Intervju 
 
A. Ser ni en ökad efterfrågan på träfasader? Om ja, varför? 

Förvaltare 1  Har krav på att bygga i trä från kommun. 
 

 Förvaltaren vill själv ha synbart trä vid trähus/stomme. 
 

 Ser en ökning av efterfrågan hos arkitekter som vill ha 
synligt trä. 

 
Förvaltare 2  Har krav från kommun att bygga enligt träbyggnadsstrategi. 

 
 Ser ingen ökad efterfråga från arkitekter 

 
Tillverkare 1  Har förut enbart sålt enstaka fasader per år men har 

eskalerat vilket skapat fler konkurrenter. 
 

Tillverkare 2  Flera regeringar i olika länder har skapat mål för att bygga 
i trä och mer miljövänligt vilket också skapar en högre 
efterfrågan.  
 

 Marknaden ökar och ju fler produkter som uppkommer så 
är det även fler som vill brandimpregnera. 

 
Brandkonsult 1  Ser en ökad efterfrågan. 

 
 Finns en del tillverkare som marknadsför sig ganska hårt 

men det gäller även träkonstruktion generellt. 
 

Brandkonsult 2  Ser en ökad efterfrågan i närområdet på grund av 
kommunalt politiskt beslut om träbyggnation men även en 
nationell ökning. 
 

 Ökningen beror nog även på miljö och estetiska aspekter. 
 

 Sverige har en stor träindustri och man vill visa det. 
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B. Upplever ni att det är svårt att sätta sig in i relevant lagstiftning och 
bestämmelser? 

 
C. Upplever ni att lagstiftningen är tydlig? Är den svår att förstå? 

Förvaltare 1  Har konsulter som hjälper till men måste själva ha koll på 
vad som faktiskt gäller. 

 
 Kan vara svårtolkad och det kan bli diskussioner då 

räddningstjänsten kan tolka på ett annat sätt än förvaltaren.  
 

 Finns även lite olika regelverk som LSO, lagen om skydd 
mot olyckor, som kan gå in och syna något som behöver 
ändras. 

 
Förvaltare 2  Ser inga svårigheter med att sätta sig in i relevant område. 

 
 Anser inte att lagstiftningen är otydlig. 

 
 Ser en fördel med funktionskrav istället för föreskrifter 

eftersom det är mer flexibelt med mer möjligheter. 
 

Tillverkare 1  Boverkets regler är relativt enkelt att tyda när det kommer 
till fasader. Kravet på provning och krav som ska uppfyllas 
är tydligt. Flera av dessa krav uppfylls av SP Fire 105. 
Vidare är det krav på spridning som man kan uppfylla 
genom hur man bygger sektioner och våningsplan. 
 

 Boverket anger att det är SP Fire 105 eller motsvarande 
men idag finns inget som är likvärdigt. 
 

Tillverkare 2  Anser att lagstiftningen är tydlig. 
 

Brandkonsult 1  Anser att lagstiftningen är tydlig på fasader och har blivit 
tydligare i senare utgåvor och bättre uppdelad. 
 

 Tycker att det är tydligt hur man ska uppfylla de fyra 
kraven i BBR.  

 
Brandkonsult 2  Tycker att lagstiftningen är tydlig. 
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D. Vad har ni för synpunkter och önskemål kring lagstiftningen? 
Förvaltare 1  Anser att funktionskraven tolkas väldigt olika från konsult 

till konsult. 
 

 Borde finnas någon form av statlig översyn så att alla 
tolkar lika. 

Förvaltare 2  Skulle vilja se en sorts exempelbank på vad som anses vara 
acceptabelt. 

 
 Svårare för mindre aktörer att veta vad som gäller och det 

kan finnas de som inte vet att det ens finns krav i BBR 
angående fasader. 

 
 Tycker att BBR är fel formulerad eftersom varje “bör” ska 

tolkas som ett “ska” 
Tillverkare 1  Ser ett problem med att bruksklass inte är ett krav och 

därför kan det uppkomma oseriösa produkter som inte är 
godkända enligt långtidsbeständighet. 
 

 Vill att den nya europeiska standarden EN 16755 blir den 
harmoniserade standarden. 

 
 Anser att det är otydligt med byggnadsklass Br0 och 

branschen vågar inte använda träfasader på dessa 
byggnader. Borde finnas hjälpmedel för analytisk 
dimensionering för fasader.  

Tillverkare 2  Finns ingen föreskrift angående långtidsbeständighet från 
Boverket utan marknaden måste själva söka och påvisa det. 

 
 Ser gärna att långtidsbeständighet innefattas i 

lagstiftningen för att få bort produkter på marknaden som 
inte har de egenskaperna. 

 
 Önskar att byggnadsnämndens tillsynsman från Boverket 

hade haft större kunskap i området och på så sätt kunna 
kontrollera bättre. 

Brandkonsult 1  Har inga direkta synpunkter men har varit inblandad i 
utformningen av de delar som berör brand i BBR så 
respondenten upplever sig själv vara jävig. 

Brandkonsult 2  Skulle vilja se bättre uppstyrning från myndighetsidan med 
mer aktiva byggnadsinspektörer. 
 

 Just nu är det mycket egenkontroller och människor gör 
misstag som kan vara svåra att upptäcka med egenkontroll. 
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E. Vad anser ni om provningsmetoden SP Fire 105? 
 

F. Hade ni velat se en europeisk standardiserad provningsmetod? 
Tillverkare 1  Metoden SP Fire 105 i sig är bra men ger inte konsekventa 

resultat vilket medför att resultaten blir svåra att utvärdera. 
 

 Brandimpregnerade fasader kan för tillfället klara provning 
enligt SP Fire 105 men sedan lakas ur och försvinna med 
tiden. 

 
 Det är en kostsam provningsmetod. 

 
 En europeisk standardiserad provningsmetod är under 

arbete från RISE men tror att det tar minst 5 år på grund av 
många åsikter och starka viljor från inblandade länder. 

 
Tillverkare 2  Vi upplever att SP Fire 105 är bra då den tar hänsyn till 

nedfallande delar som kan skada räddningspersonal. 
 

 Den är okontrollerbar vilket gör att resultatet inte kan 
påverkas. 

 
 Hoppas att en europeisk standardiserad provningsmetod 

ska komma ur försäljningsperspektiv för ökad export. 
 

 Tror att en ny provningsmetod kommer innebära högre 
kostnader eftersom produkter måste testas igen. 

 
Brandkonsult 1  SP Fire 105 har använts länge och är fortfarande 

tillämpbar. 
 

 Tror inte att en europeisk standardiserad provningsmetod 
kommer att bli aktuellt då övriga länder i Europa inte är 
speciellt intresserade av att bygga högt med trä. 

 
Brandkonsult 2   SP Fire 105 är ganska simpel då man monterar upp en 

relativt liten yta fasad och sen eldar man och ser vad som 
händer.  
 

 Obehandlad träpanel kommer inte att klara SP Fire 105 så 
någon form av brandskyddsbehandling behöver användas. 

 
 SP Fire 105 motsvarar kanske inte en riktig fasadbrand 

men det går inte att bygga ett helt hus och elda upp det. 
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G. Vad anser ni om brandsprinklers? 
Förvaltare 1  Används inte av förvaltaren då de har hyresfastigheter. 

 
 Risk finns för sabotage av sprinklerhuvuden. 

 
 Dyra kostnader med besiktningar, underhåll och drift. 

 
 Diskussioner har förts för att kunna påvisa att det är 

träbyggnader. 
Förvaltare 2  Alla byggnader de förvaltar har sprinklersystem. 

 
 Risken för sabotage är obefintlig, då de aldrig har haft en 

utlöst sprinkler. 
 

 Upplever att många motståndare till sprinkler tror att vid 
utlöst brandlarm startar alla sprinklerhuvuden.  

 
 Skulle vilja se hur illa vattenskadan blir av en utlöst 

sprinkler på fjärde våningen i en av deras egna byggnader. 
 

 Räddningstjänsten använder betydligt mer vatten än vad 
sprinkler gör. 

 
 Drar med sig extra kostnader vid ombyggnad som 

avstängning, ritningar och flytt av sprinklerhuvuden. 
 

 Drar med sig massa kostnader som besiktningar men ger 
fördelar som obehandlad träpanel och längre 
utrymningsvägar. 

Tillverkare 1  Inte direkt insatt i brandsprinkler. 
 

 Anser att ett brandskydd bör ligga latent i fasadmaterialet 
än att förlita sig på att en funktion ska starta vid en brand. 

 
 Tror att ekonomiskt så är brandskyddsimpregnerad 

träfasad billigare än att lösa problemet med sprinkler. 
Tillverkare 2  Ett aktivt system som sprinkler har flera delar som måste 

fungera som vattentillförsel. 
  

 Brandskyddsimpregnerat trä finns alltid som ett passivt 
skydd i materialet. 

Brandkonsult 1  Svårt med sprinkler i bostadshus eftersom det alltid blir en 
kostnadsfråga. 
 

 Kan behöva sprinkler för att klara bärande konstruktion. 
 

 Vanligt med sprinkler för att använda mer synligt trä. 
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Brandkonsult 2  Tycker användning av sprinkler är väldigt bra och effektivt 
vid olyckor för personsäkerhet. 
 

 Finns enklare installationslösningar för boendesprinkler 
utan krav på bassäng. 

 
 Sprinklers kan kompensera för andra 

brandsäkerhetsdetaljer. 
 

 Finns ett problem med oron över sprinklersystem, 
allmänna tron är att alla sprinklerhuvudena löser ut vid 
brand. 

 
 Fastighetsförvaltare förstår inte deras funktion. 

 
 Lösningar som inte kan vandaliseras har blivit vanligare 

och billigare. 
 

 Har enbart upplevt två felaktigt utlösta sprinkler, en 
berodde på vandalisering och den andra på 
lägenhetsinnehavarens misstag vid upphängning av tavla. 
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H. Märker ni av kunskapsglapp hos andra aktörer i byggbranschen? 
Förvaltare 1  Osäkert ifall kontroll vid montage sker rätt. 

 
 Borde bli bättre på att information kring montering går ut 

till hantverkare och inte bara stannar vid 
projekteringsstadiet eller platschefen. 

 
 Upplever att entreprenörer är kunniga inom brand på grund 

av kostnadsmedvetenhet. Brandkonsulter föreslår det dem 
anser är bra men tänker alltid inte på eventuella kostnader. 

 
Förvaltare 2  Konsulter på brand och platschefer har bra kunskaper och 

koll men entreprenörer och hantverkare är sämre. 
 

 Information som finns i brandskyddsdokumentation är inte 
tillgänglig för hantverkarna som är ute på bygget. 

 
 Stora problemet är inte fusk utan att man inte har koll på 

var brandcellsgränser ligger.   
 

Tillverkare 1  Stor problematik med att det är många människor 
inblandade. 

 
 Finns duktiga aktörer men i det stora hela är det dålig 

kunskap. 
 

 Ser även att det fuskas en hel del i byggbranschen då de 
har förlorat projekt till konkurrenter där dokumentation 
saknas och produkter inte är genomarbetade.  

 
 Anser att vissa blundar för krav medan andra inte har 

någon koll på dem.  
 

 Pengar är en stor faktor när det kommer till fusk. 
 

 Större entreprenader är mer nervösa och vill därför 
säkerställa att byggnation sker korrekt. 
 

 Mindre entreprenader har kanske inte kunskapen och väljer 
därför billigare alternativ. 

 Ser att det är en moralisk fråga i att se till att ett bostadshus 
är säkert. 
 

 Det går att fuska i kontrolleringen av provningar. 
 Ser en risk i att användandet av trä på flerbostadshus får 

dåligt rykte på grund av fusk och felanvändning. 
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Tillverkare 2  Tillverkaren märker av en stor kunskapsbrist och anser att 
det är största hotet mot branschen. 
 

 Branschen är mer stressad idag än förr och entreprenaderna 
har väldigt kort tid på sig så hinner inte se igenom all 
dokumentation. 

 
 Ser en stor ökning i mängden konsulter som är inblandade 

där det saknas kunskaper om hur hela kedjan fungerar från 
tillverkning till slutanvändning samt provning och 
dokumentation. 

 
 Har flertalet konsulter som kontaktar med jämna 

mellanrum för frågor om produkter och impregnering. 
 

 Beställare förstår inte skillnaden mellan brandskyddat och 
brandimpregnerat trä samt att fasadprodukterna provas 
utifrån slutanvändning och därav inte finns som lagervara.  

 
 Långa leveranstider på grund av tester och brandprov gör 

att entreprenader byter fasadprodukt till något som inte är 
testat eller godkänt. 

 
Brandkonsult 1  Brandkonsulten i fråga var inblandad i lagstiftningen kring 

träfasader i höghus och anser inte att det finns 
kunskapsbrist men däremot att det finns en oro runt om 
man verkligen kan använda träfasader på höga hus. 

 
 Branschen vet att man måste göra något annorlunda när det 

är höga hus och tar då in en konsult som löser problemet. 
 

 Upplever att brandkonsulter har bra koll då det har pratats 
så mycket om detta inom branschen sen 94. 

 
Brandkonsult 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anser att brandteknisk vetenskap är en ung vetenskap 
jämfört med konstruktion. 

 
 Kunskaperna varierar väldigt mycket. 

 
 Kan bli fel på grund av att man bygger som man alltid 

gjort och inte ser skillnad på trä och betonghus 
 

 Branschen har glömt bort kunskaper i att bygga höga 
trähus. 
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Brandkonsult 2  Idag är det för korta tidsplaner och produktionstid används 
som konkurrensmedel vilket gör att det stressas mycket 
och misstag uppstår. 

 
 Idag är det för korta tidsplaner och produktionstid används 

som konkurrensmedel vilket gör att det stressas mycket 
och misstag uppstår. 
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6 Analys 

6.1 Möjligheter till att använda träfasader 
Boverkets föreskrifter har övergått till att bli mer funktionsbaserade. I Boverkets 
byggregler kap 5.5.5.1 (BFS 2011:26) ges fyra krav som ska uppfyllas, se kap 5.1. 
Enligt krav 1 ska “den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller” 
vidare fortsätter krav 2 “brandspridning inuti väggen begränsas”. Dessa krav 
fokuserar mer på konstruktionen i ytterväggen än fasadens konstruktion. Krav 3 kan 
uppnås genom att använda sprinkler i byggnaden och fasaden får då byggas i 
material lägst klass D-s2, d0 vilket motsvarar obehandlat trä. Detta kräver dock 
vidare att fasadytan på bottenplan består av obrännbart material lägst A2-s1, d0 
exempelvis betong. Krav 2, 3 och 4 uppnås genom test av SP Fire 105, se kapitel 
2.6. Enbart krav 1 behöver påvisas på annat sätt. Krav 1 påverkar inte fasaden 
utformning. Möjligheten för träfasad genom användandet av sprinkler ger dock 
ytterligare fördelar som att systemen bidrar avsevärt till färre omkomna vid bränder 
och minskar mängden materiell skada.  

 

6.2 Analys intervjuer 

6.2.1 Efterfrågan träfasad 
Utifrån intervjuerna som utfördes med de olika aktörerna framkom det att samtliga 
kan se en ökad efterfrågan av att använda träfasader vid byggnation. Anledningen 
till ökningen beror enligt förvaltarna på det kommunala målet i Växjö att hälften av 
allt som byggs i kommunal regi ska vara träbaserat. Förvaltarnas åsikter om 
huruvida arkitekter vill ha mer synligt trä är delad. Tillverkare ser en stor ökning i 
deras försäljning och tror att detta kan bero på regeringens mål om byggnation med 
förnyelsebart material. Brandkonsulterna instämmer i att ökningen sker av politiska, 
miljömässiga och estetiska anledningar. Samtliga intervjuade har en kännedom om 
att det finns politiska mål för att använda trä i byggnationer och att dessa beror på 
miljömässiga anledningar. 

 

6.2.2 Lagstiftning 
Båda tillverkarna, båda brandkonsulterna och förvaltare 1 anser att lagstiftningen är 
tydlig med hur det ska byggas för att uppfylla kraven enligt BBR när det gäller 
fasader. Den andra förvaltaren håller inte riktigt med om det och anser att det lätt 
kan bli diskussioner med bland annat räddningstjänsten om hur lagen ska tolkas. De 
menar även att andra regelverk än BBR som LSO (lagen om skydd mot olyckor) 
kan ha större krav vilket kan försvåra eller försena projekteringen. Alla ser fördelar 
med funktionsbaserade krav i BBR då det ger större flexibilitet men förvaltarna ser 
också att funktionskrav gör att brandkonsulter kan tolka och ge olika lösningar. 
Detta försvarar en brandkonsult med att många gånger ges svar som frågan ställs. 
Brandkonsulten menar att många gånger jämförs olika projekt som inte har samma 
förutsättningar vilket då ger olika lösningar. Vidare lagstiftningen upplevs som 
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tydlig förefaller sig vara objektivt. Aktörerna som tillverkare och brandkonsulter 
som måste tolka lagstiftningen i sin yrkesroll uppfattar den som tydligare än 
resterande aktörer. 

 

6.2.3 Synpunkter kring lagstiftning 
Båda tillverkarna, en förvaltare och en brandkonsult anser att det borde styras upp 
med mer kontroller från myndigheter där byggnadsnämndens inspektör bör ha större 
kunskaper inom området brand. De efterfrågar någon form av statlig översyn så att 
reglerna tolkas lika och fler aktiva byggnadsinspektörer. Enligt Spinardi (2016) bör 
brandingenjörernas kunskapsnivå öka vilket då i förlängningen även gäller de som 
utför inspektioner. 

En förvaltare föreslår en exempelbank med godkända fasadlösningar för höga hus.  

Tillverkarna menar att det finns oseriösa aktörer inom brandskyddsimpregnering 
och de skulle vilja att krav på långtidsbeständighet för fasadprodukter fanns med 
som ett krav i lagen utöver befintliga krav. 

Tillverkarna skulle vilja ha mer tydlighet angående byggnadsklass Br0 då det i BBR 
endast hänvisas till att analytisk dimensionering av brandskyddet bör göras. En 
brandingenjör menar att detta är bra då branschen kan vara mer flexibel i sina 
förslag på olika lösningar. Eftersom byggnadsklass Br0 består av byggnader med 
stort skyddsbehov kan man med säkrare resultat utvärdera risker med analytisk 
dimensionering av brandskyddet än med generella exempel i föreskrifter. Vidare 
kan man ifrågasätta om mer styrda funktionskrav skulle innebära ett bättre 
brandskydd. 

En förvaltare säger att varje “bör” som står i BBR ska tolkas som ett “ska” till 
exempel om det står att något bör uppfyllas så betyder det att något ska göras. Detta 
kan orsaka missförstånd då någon som läser lagen och inte vet detta kan tro att ett 
visst krav som måste uppfyllas inte är tvunget. 

 

 

6.2.4 SP Fire 105 och europeisk standardiserad provningsmetod  
Tillverkarna och brandkonsulterna anser att SP Fire 105 fungerar bra som 
provningsmetod. De anser att den tar hänsyn till nedfallande delar, den går inte att 
påverka under utförandet och är i sitt utförande ganska simpel. De påpekar dock att 
den är kostsam men en brandkonsult menar att om en fasad är provad och godkänd 
kommer den inte att ifrågasättas. En tillverkare anser att den inte ger konsekvent 
samma resultat vid provning av liknande provkroppar. Den motsvarar inte fullt ut en 
verklig brand i fasad men är en bra avvägning till att använda en hel byggnad som 
provkropp. En av möjligheterna till att använda träfasad är provning med SP Fire 
105. Kostnaden som tillkommer provningen är enbart om detta tillvägagångsätt 
väljs. Andra möjligheter för att använda träfasad på höga hus till exempel sprinklers 
är inte förenat med denna kostnad.  
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För närvarande finns ingen harmoniserad europeisk standardiserad 
provningsmetod (Östman & Tsantaridis 2015). Tillverkarna ser gärna att en sådan 
metod tillkommer eftersom det kommer kunna öka exporten av brandskyddat trä. 
Det skulle dock initialt vara mer kostsamt eftersom deras redan godkända produkter 
kan behöva provas igen. En av tillverkarna ser att en sådan metod kommer att dröja 
innan det kan tillkomma som krav. Brandkonsulten som hade en synpunkt på detta 
ansåg att i Sverige finns det en bra metod som vi följer men att i övriga europeiska 
länder inte finns en vilja i att följa krav som EU redan har stiftat. Dessa länder har 
enbart intresse av landets egna krav. Ett införande av en europeiskt standardiserad 
provningsmetod hade kunnat säkerställa att träfasader på höga hus har bättre 
brandskydd. Införandet hade dock skapat högre byggkostnader för träfasader och 
därmed finns en risk att byggnationen med träfasad minskar. 

 

6.2.5 Sprinkler 
Åsikter och kunskaper kring vattensprinklers har visat sig vara väldigt skilda mellan 
de olika aktörerna. Aktörernas erfarenhet av vattensprinkler har en stark korrelation 
till deras åsikter om denna lösning. Förvaltare 1 som enbart förvaltar 
hyresfastigheter använder inte sprinklers eftersom de anser att sprinklers är en 
kostsam lösning med drift och underhåll. Vidare har de en oro över att det finns en 
risk att sprinklers blir utlösta på grund av vandalism och mekanisk åverkan. 
Förvaltare 2 använder sig av sprinklers i alla deras byggnader och anser att risken 
för sabotage är obefintlig då de aldrig har varit med om en utlöst sprinkler. 
Förvaltaren ser att det tillkommer mer kostnader som besiktningar men att fördelar 
som längre utrymningsväg och säkerhet är viktigare. 

Tillverkarna är inte direkt insatta i sprinklers men båda anser att ett passivt skydd 
som ligger i materialet är bättre än ett aktivt system som måste förlita sig på 
funktioner som vattentillförsel. Tillverkarna tror dessutom att ekonomiskt sett är det 
mer kostsamt med sprinklers än en brandimpregnerad fasad. Det kan ifrågasättas om 
det är mer ekonomiskt då installation av sprinklersystem utgör ca 1 % av den totala 
byggkostnaden (Sprinklerfrämjandet 2019). 

Brandkonsult 1 ser att sprinklers gällande bostadshus är svårt eftersom det blir en 
kostnadsfråga men kan behövas för att klara konstruktionskrav. Brandkonsult 2 
tycker att användningen av sprinklers är bra och effektivt för att undvika olyckor 
och personskador. Konsulten har enbart varit med om två felutlösta 
sprinklerhuvuden vilka har orsakats av vandalism och misstag från bostadsägare. 
Han delar åsikt med förvaltare 2 om att det finns en allmän tro om att alla 
sprinklerhuvuden löser ut vid brand vilket inte stämmer då de löser ut vid värme 
från brandkällan (Wieczorek, Ditch & Bill 2011). Båda konsulterna ser fördelen 
med att använda sprinklers för att kompensera, exempelvis kunna ha längre 
utrymningsvägar. 

Enligt studien utförd av Wieczorek, Ditch och Bill (2011) fann man att den totala 
vattenmängden för släckning av brand kunde minskas med 50-91% med sprinklers 
samt att materialskador minskades. Enbart en av förvaltarna nämnde att 
räddningstjänst förmodligen använde mer vatten vid släckning utan sprinklers. 
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Tillverkarna menar att en brandskyddad fasad är en bättre lösning men reflekterar 
inte över att materiella skador blir större. Detta stämmer dock bara vid start av en 
brand inne i byggnaden vilket förekommer i cirka 89% av fallen (Mikkola, 
Hakkarainen & Matala 2013). 

 

6.2.6 Kunskapsbrist 
Förvaltare 2 anser att brandkonsulter och platschefer har bra kunskaper och koll 
men att hantverkare inte har det. De tror att detta kan bero på att informationen som 
finns i brandskyddsdokument inte är tillgänglig för hantverkarna och stannar hos 
platschefen. Förvaltare 1 anser att branschen borde bli bättre på att få ut relevant 
information till entreprenörerna så att montage går rätt till. Detta påvisar vikten av 
kommunikation eftersom eventuella fel och brister oftast sker i övergången mellan 
olika aktörer (Östman et al. 2012). Förvaltaren tycker även att entreprenörerna är 
kunniga inom brand på grund av kostnadsmedvetenhet, enligt dem fokuserar 
brandkonsulter bara på vad de anser är bra och inte på vad som är kostnadseffektivt. 

Båda tillverkarna ser en problematik i att det är många människor inblandade i ett 
projekt och att det är en ökning i mängden konsulter som är inblandade. Tillverkare 
1 säger att det finns duktiga aktörer men i det stora hela är det låg kunskapsnivå i 
branschen enligt dem. Vidare tror tillverkaren att det förekommer en hel del fusk i 
byggbranschen och att de förlorar projekt till konkurrenter där dokumentation 
saknas. Vid frågan om vad fusket kan bero på svarar de att vissa blundar för kraven 
medan andra inte har någon koll på lagstiftningen. Tillverkaren tror att pengar är en 
stor faktor till varför fusk kan förekomma, större entreprenader är mer nervösa och 
vill säkerställa att det går rätt till medan små entreprenader inte har kunskaperna och 
därför väljer ett billigare alternativ som inte är godkänt eller testat. 

Eftersom ansvaret för att efterfölja brandkrav åligger byggherren, ägaren av 
fastigheten och den som brukar fastigheten skulle det kunna förekomma användning 
av fasadlösningar som inte är godkända eller testade. Om detta skulle förekomma på 
grund av avsiktligt val eller en kunskapsbrist går inte att bekräfta utifrån aktörernas 
åsikter. 

Tillverkare 2 ser att det finns en stor kunskapsbrist och att det är det största hotet 
mot branschen. Deras förklaring till detta är att branschen är mer stressad idag och 
att entreprenörerna inte hinner gå igenom all dokumentation. En av hindrena de tar 
upp är att beställare inte förstår att produkterna ska testas för slutanvändning och 
därför är det lång leveranstid. Den långa leveranstiden gör att de förlorar projekt och 
beställare väljer andra alternativ istället. Tillverkaren påstår att de frekvent får 
samtal från brandkonsulter med frågor om produkter, impregnering och certifikat 
vilket bekräftar Spinardis (2016) synpunkt på att brandkonsulter behöver högre 
utbildningsnivå. 

Brandkonsult 1 ser inte att det finns någon kunskapsbrist utan bara en allmän oro 
över ifall man kan använda träfasader på höga hus. Dessutom upplever 
brandkonsulten att byggherrar tar in en konsult när de stöter på problem och att 
brandkonsulterna har bra insikter i ämnet. 
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Brandkonsult 2 menar att brandteknisk vetenskap är en ung vetenskap samt att 
branschen har glömt bort kunskaper i att bygga höga trähus. Kunskaper varierar 
mycket och det kan bli fel för att man inte förstår skillnader i krav mellan trä och 
betonghus tror konsulten. När det kommer till fasad i trä görs inga skillnader i BBR 
utifrån stommaterial, se kapitel 5.1. Brandkonsulten ser även att korta tidsplaner och 
produktionstid används som konkurrensmedel vilket skapar stress under byggnation 
och misstag kan uppstå. 
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7 Förslag 
 Boverket, RISE, Svenskt Trä eller ett samarbete ger ut en exempelsamling 

med godkända exempel på hur man kan och får bygga med träfasader på 
höga hus. Under de godkända proven borde även tillgång till 
monteringsanvisningar finnas så fasaderna kan monteras som de är provade 
och godkända. En samling med exempel på godkända träfasader enligt BBR 
hade gjort det möjligt för mindre entreprenader att mer självständigt kunna 
se över brandskydd i projekteringsfasen. 

 
 En europeisk standardiserad provningsmetod som tillkommer och ersätter 

de nationella kraven hade skapat en mer homogen internationell marknad 
för brandsäkring av träfasader. Detta hade betytt ökade kostnader för 
samtliga tillverkare i EU men samtidigt garanterat brandsäkerheten. 

 
 Ett tilläggskrav i BBR angående långtidsbeständighet för 

brandskyddsbehandlade fasadprodukter. Detta tilläggskrav hade kunnat 
förhindra brukandet av olämpliga produkter. 

 
 En utbildad kontrollant från tredje part som är ansvarig för tillsyn under 

byggnation och därmed övertar ansvaret för kontroller ifrån aktörer. En 
tillsynsansvarig hade haft höga krav på sina egna kunskaper inom 
byggnation och regelverk och hade varit tvungen att närvara vid flera 
skeden av byggprocessen. Med en tredje part utan jäv skulle eventuellt fusk 
vid egenkontrollerna försvinna och därmed öka kvalitén väsentligt. 
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8 Diskussion 

8.1 Metod 
Användandet av semistrukturerade intervjuer gav möjligheten att kunna få svar på 
de ställda frågorna utifrån varje aktörs egna perspektiv. Med följdfrågor gavs 
chansen att utveckla svaren. Utan att ha en helt förutbestämd ordning på frågorna 
kunde intervjuerna flyta mer naturligt som om det vore ett vanligt samtal. Tiden för 
intervjuerna har varierat från 30 minuter till en timme där mer än våra frågor har 
avhandlats. Eftersom samtalen blev flytande så svarade respondenterna emellanåt på 
olika frågor samtidigt och svaret på vissa frågor uppkom i flera delar av intervjun. 
Intervjuerna har varit olika svåra att genomföra då vissa inte riktigt har svarat på 
frågorna utan svävat ut och pratat om närliggande ämnen de har ansett varit 
viktigare. Upprepning av frågan gav sällan ett bättre förtydligande av svaret. 
Intervjuerna upplevdes som avslappnade samt att respondenterna svarade ärligt 
enligt egna åsikter. Mätning av den faktiska kunskapen hade kunnat åstadkommas 
genom att ställa mera riktade frågor som beskriv hur ett SP Fire 105 test går till, vad 
är SBI-metoden, om en byggnad förses med sprinkler vilka avsteg får man göra då 
och liknande frågor. Avsikten med denna rapport har inte varit att försöka “sätta dit” 
någon av respondenterna på deras bristande kunskaper vilket en sådan riktad 
frågeställning med personliga möten hade blivit. Vid mer tid skulle anonymiserade 
enkäter med liknande frågeställning kunnat skickats ut till tillräckligt många aktörer 
i byggbranschen för att få ett statistiskt säkerställt resultat.  

 

8.2 Resultat 
Under intervjuerna framkommer att de som har intervjuats anser att de själva har 
goda kunskaper inom brandskydd, lagstiftning gällande brand och träfasader på 
höga hus. Under intervjuerna kunde man dock uppfatta att på vissa punkter uppger 
de intervjuade personerna “felaktigheter” angående vissa metoder och lösningar. Ett 
exempel på detta är att större delen av aktörer ser sprinkler som en väldigt dyr 
lösning när det i själva verket är ca 1 % av den totala byggkostnaden. 

Ett av syftena var att även intervjua entreprenörer men inga som har kontaktats har 
svarat även efter upprepade påtryckningar. Det framkommer från intervjuerna att 
här är en del av byggbranschen som antagligen har lägst kunskapsnivå gällande 
brand och brandskydd.   

Det framkommer att de flesta anser att brandkonsulter har goda kunskaper men 
tillverkare uppger att de får många samtal med frågor från just brandkonsulter där 
de inte har koll på gällande lagstiftning, typgodkännande, SP Fire 105, SBI-
metoden. Detta är frågor som tillverkaren anser att brandkonsulter som jobbar med 
dessa frågor ska veta utan att behöva ringa och rådfråga. 
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9 Slutsatser 
 Flera möjligheter att använda träfasader i höga hus ges i Boverkets 

byggregler. Huruvida dessa alltid efterföljs av branschen är oklart.  
 

 De olika aktörerna i byggbranschen uppfattar att de själva har goda kunskaper 
men att kunskapsbrister i branschen gällande brandskyddskrav finns. 

 
 Enligt aktörerna i byggbranschen upplevs lagstiftningen för brandsäkerhet av 

fasader som tydlig. Orsaken till eventuella problem verkar kunna härledas till 
okunskap och bristande kommunikation mellan de inblandade parterna. 

 
 En rädsla för felaktigt utlösta sprinklerhuvuden framkommer och att det är 

dyra årliga besiktningar. Brandkonsulterna håller inte med om att detta är ett 
problem. Det finns sprinkler med skyddslock och bostadsprinklers kräver 
ingen årlig besiktning. 
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