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Branddimensionering  
av Br0-byggnader med 
trästomme
Formasprojektet Höga byggnader 
i trä – konceptstudier (TTB – Tall 
Timber Buildings) har genomförts 
för att utforska möjligheter och 
utmaningar vid praktiskt ut-
formning av en hög byggnad 
med trästomme. Projektet ge-
nomfördes som konceptstudier 
av två byggnader med 22  
våningar, en i Växjö och en i 
Stockholm. Forskare och före- 
tag med olika kompetenser 
har deltagit. Projekteringen har 
omfattat främst laster, stabilitet, 
brandskydd och LCA. Arbetet ska 
resultera i en vägledning, Best 
Practise Guide BPG [1], som ska 
publiceras senare i år. Denna artikel 
redovisar kortfattat den brand- 
tekniska dimensioneringen.

Br0-byggnader är byggnader med mycket 
stort skyddsbehov, främst byggnader  
>16 våningar. Även höga Br1- byggnader 
med 9-16 våningar kan ha liknande 
problem. Vägledningen gäller främst 
bostäder, men kan även tillämpas för 
kontor. Den brandtekniska vägledningen 
för Br0-byggnader med trästomme om-
fattar bland annat hur krav på bärför-
måga vid brand och mängden synligt trä 
kan hanteras.

Vägledningen är avsedd att vara på 

säkra sidan för att säkerställa till-
fredsställande brandsäkerhet med av- 
seende på personsäkerhet och byggna- 
dens fortlevnad. Det motiveras av att 
kunskapen om branddimensionering av 
Br0-byggnader är begränsad, särskilt för 
byggnader med trästomme. Det inne- 
bär bland annat att byggnaden di-
mensioneras så att trästommen skyddas 
under hela brandförloppet. Därmed 
självslocknar branden när den lösa 
inredningen brunnit upp, om branden 
inte redan kontrollerats eller släckts 
av räddningstjänsten eller av sprinkler-
aktivering. 

Ett tillämpningsstöd vid brandteknisk 
dimensionering av höga trähus har tagits 

fram av Briab och Brandskyddslaget 
[3], där delar av Boverkets reviderade 
konstruktionsregler EKS 11 [2] har be-
aktats. Tillämpningsstödet ligger till 
grund för vägledningen BPG, men EKS 11 
tillämpas fullt ut. 

Krav för byggnader med >16 våningar, 
Br0-byggnader
Byggnader där det är osäkert om för- 
enklad dimensionering ger en tillräcklig 
säkerhetsnivå har tilldelats en egen 
byggnadsklass Br0 och ska dimensioneras 
analytiskt för att verifiera att brand- och 
utrymningssäkerheten uppfyller sam-
hällets krav. I Boverkets allmänna råd om 
analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd BBRAD anges att:

Analytisk dimensionering bör om-
fatta en beskrivning av vad som ska 
analyseras, hur det ska ske och vad som 
är tillfredsställande brandsäkerhet. Vid 
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Figur 1: Exempel på konceptbyggnader med trästomme, t.v. White och t.h. Bjerking.
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analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd bör följande steg ingå:

• Identifiering av verifieringsbehovet.
• Verifiering av tillfredsställande brand-

säkerhet.
• Kontroll av verifiering.
• Dokumentation av brandskyddets ut- 

formning.
Byggnadens utformning verifieras mot 

funktionskraven i BBR. Brandskyddet för 
byggnaden bör värderas i en helhets-
bedömning utifrån byggnadens riskbild. 
Särskild hänsyn bör tas till följande 
aspekter:

• Om utvändig släckinsats inte kan ge-
nomföras.

• Om invändig räddningsinsats kan vara 
komplicerad.

• Om den befarade konsekvensen är 
mycket stor.

• Om utrymningsförloppet kan vara 
förenat med stora svårigheter.

I EKS 11, som började gälla 2019-07-
01, inkluderas regler för Br0-byggnader, 
som inte finns med i EKS 10. Begreppet 
analytisk dimensionering finns dock  
inte i EKS.

Föreskriftsinventering 
Föreskriftsinventeringen innebär att 
identifiera de avsnitt i BBR och EKS  
där konstruktionsmaterial och byggnads-
höjd påverkar möjligheten att uppfylla 
funktionskraven på ett sätt som inte 
hanteras av de allmänna råden. 

I föreskriftsinventeringen rangordnas 
identifierade konsekvensers påverkan 
på byggnadens möjligheter att uppfylla 
funktionskraven i BBR. Rangordningen 
utförs i en 4-gradig skala – ingen på-
verkan, viss påverkan, stor påverkan och 
mycket stor påverkan. Rangordningen 
bör baseras på ingenjörsmässiga 
bedömningar utifrån välkända fysiska 
fenomen och logiska resonemang [3]. 
Den är främst en grovsortering inför 
analysen av verifieringsbehovet. Följande 
avsnitt i BBR och EKS ska omfattas av 
inventeringen:

• BBR 5:3, Möjlighet till utrymning vid 
brand.

• BBR 5:5, Skydd mot utveckling och 
spridning av brand och brandgas 
inom byggnad.

• BBR 5:7, Möjlighet till rädd-
ningsinsatser.

• EKS 1.1.2, Tillämpning av EN 1991-1-
2 – Termisk och mekanisk verkan av 
brand.

Möjlighet till utrymning vid brand
I BBR avsnitt 5:3 beskrivs funktions- 
krav och allmänna råd relaterat till ut-

rymning. Det övergripande kravet är att 
byggnader ska utformas så att det ges 
möjlighet till tillfredsställande utrym-
ning. Det innebär att personer som 
utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte 
utsätts för förhållanden som hindrar 
utrymning till en säker plats. För några 
avsnitt i BBR 5:3 bedöms de allmänna 
råden inte kunna ge tillfredsställande 
möjligheter till utrymning av en Br0- 
byggnad, antingen på grund av bygg-
nadshöjden eller materialvalen [3], 
främst rörande tillgång, gångavstånd och 
utformning av utrymningsvägar.

Vanligen rekommenderas de boende 
att stanna kvar i sin lägenhet vid brand 
och sen bli räddade efter branden. 
Detta förutsätter att branden släcks. I 
Br0-byggnader är det nödvändigt att 
branden självslocknar eftersom det finns 
en viss risk att sprinkler inte fungerar. 
Denna risk måste hanteras med analytisk 
dimensionering.

Skydd mot utveckling och brand- 
spridning inom en byggnad
I BBR avsnitt 5:5 beskrivs funktionskrav 
och allmänna råd gällande skydd mot 
utveckling och spridning av brand. I 
avsnittet ställs krav på material och deras 
bidrag till brandens utveckling, samt 
på konstruktioner som ska begränsa 
spridning av brand inom en byggnad. 
Kraven är materialneutrala och krav- 
nivån kan ofta verifieras med provning.  
För några avsnitt i BBR 5:5 bedöms de 
allmänna råden inte kunna ge till-
fredsställande möjligheter till utrymning 
av en Br0-byggnad, antingen på grund  
av byggnadshöjden eller materialvalen  
[3], främst brandcellsindelning, in-
stallationer, ytterväggar och öppningar.

Möjlighet till räddningsinsatser
Höga byggnader innebär en särskild 
utmaning för räddningstjänsten då 
den taktik och utrustning som normalt 
används inte kan tillämpas i lika stor 
utsträckning [3]. BIV Föreningen för 
brandteknisk ingenjörsvetenskap [4] 
sammanfattar skillnaderna mot bränder  
i lägre byggnader som svårigheten att 
skapa en överblick över händelseförloppet, 
tid- och resursåtgång vid vertikal för-
flyttning, tillträde till de högre belägna 
delarna, tillgång till släckvatten och 
möjligheter till utvändig vattenpåföring 
på delar högre än 23 m. En Br0-byggnad 
överskrider vanligen 45 m, vilket försvårar 
för räddningstjänsten. 

Vylund och Palmkvist [5] har samman-
ställt kunskapen kring metodik och  
taktik vid släckning av konstruktions-
bränder i hålrum utan att orsaka stora 

vattenskador. Tillgång till information  
om brandstopp, typ av material, ut-
rustning och hur konstruktionen är 
uppbyggd är avgörande för en lyckad 
räddningsinsats. 

I BBR avsnitt 5:7 beskrivs funktions-
krav och allmänna råd gällande möjlighet 
till räddningsinsatser, som ska vara 
möjliga att utföra med tillfredsställande 
säkerhet. I en hög byggnad ställs 
räddningstjänsten inför särskilda ut-
maningar. För några avsnitt i BBR 5:7 
bedöms de allmänna råden inte kunna 
ge tillfredsställande möjligheter till rädd- 
ningsinsats i huvudsak på grund av 
byggnadshöjden [3], främst åtkomlig- 
het, släckutrustning och brandgasventi-
lation.

Tillämpning av EN 1991-1-2 – Termisk 
och mekanisk verkan av brand
I EKS beskrivs funktionskrav och all-
männa råd gällande bärförmåga vid 
brand. Kravnivån utgår från en indelning 
i brandsäkerhetsklasser som styrs av 
bärverkets betydelse för byggnadens 
stabilitet och byggnadsklassen. I EKS 11 
ingår även föreskrifter och allmänna råd 
för Br0-byggnader. Det allmänna rådet 
är att dimensionering av bärförmåga  
vid brand bör utgå från branddimen-
sionering i EN 1990 och att brand-
belastningen bör bestämmas enligt 
Boverkets allmänna råd om brand-
belastning BBRBE. 

Kontroller
Plan- och bygglagen PBL anger former 
för kontroll av genomförandet av bygg-
åtgärder. Byggherren ansvarar för att  
det finns en kontrollplan, där det bland 
annat ska framgå vilka kontroller som 
ska göras, vad kontrollerna avser och  
vem som utför dem. 

Former för kontroll och granskning 
har förtydligats i en nordisk teknisk 
rapport INSTA TR 952 [6]. Den inne- 
håller omfattande redovisning av hur 
kontroller av brandteknisk projektering 
bör genomföras. Grundläggande är att 
kontrollerna bör ske löpande under 
projekteringen där kontrollpunkterna 
ändras efterhand som projekteringen 
framskrider. 

För Br0-byggnader är behovet av 
kontroll normalt sett större än i byggnader 
i annan byggnadsklass. Anledningen 
är framförallt att Br0-byggnader anses 
ha mycket stort skyddsbehov relaterat 
till utrymning och konsekvensen av att 
byggnaden störtar samman. Två typer 
av kontroller bör användas i Br0-
byggnader för att säkerställa kvaliteten 
och brandsäkerheten:
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• Den brandtekniska dimensioneringen 
bör granskas av en tredje certifierad 
brandsakkunnig, som inte tidigare 
varit involverad i dimensioneringen. 
Sådan tredjepartskontroll är inte 
bruklig i Sverige, men bör gälla 
generellt för mer komplicerade bygg- 
nader. Normalfallet där en brand-
konsult dimensionerar byggnaden 
för en byggherre utan specifika 
brandkunskaper är otillfredsställande 
och innebär en säkerhetsrisk.

• Kontroller på byggarbetsplatser bör 
utföras av tredje part för att säker- 
ställa att de detaljlösningar som pro-
jekterats utförs i verkligheten.

Teknisk utformning av konstruktioner
I detta avsnitt presenteras konst-
ruktionslösningar som kan användas för 
att dimensionera en Br0-byggnad med 
22 våningar och trästomme, som skyddas 
från förkolning under ett fullständigt 
brandförlopp med brandskyddande 
beklädnadsskivor. För att dimensionera 
en specifik byggnad behöver detaljer i 
aktuell byggnad vara kända. Det gäller 
framförallt genomföringar, installationer 
och hålrum.

Val av dimensionerande brand- 
påkänning
I EKS 11 finns regler för att hantera Br0-
byggnader. Utöver att hänföra bygg- 
nadsdelarna i en Br0-byggnad till 
brandsäkerhetsklasser ska en särskild  
bedömning av byggnadsdelarnas skydds-
behov med avseende på deras bärför- 
måga vid brand göras för att klargöra  
om ett utökat skyddsbehov föreligger.  
Två sätt att dimensionera bärförmågan 
vid brandpåverkan anges:

• Klassificering mot nominella tem-
peraturtidförlopp.

• Naturligt brandförlopp.

Dimensionering genom klassificering
Det allmänna rådet i EKS 11 är att val av 
tidsperiod för en Br0-byggnad ska 
baseras på en särskild bedömning i 
kombination med brandbelastningen 
och byggnadsdelens brandsäkerhetsklass. 
Om den särskilda bedömningen visar att 
ett högre skyddsbehov föreligger, så ska 
den högre säkerhetsmarginalen uppnås 
genom att välja en längre tidsperiod 
jämfört med närmast likvärdiga byggnad 
i byggnadsklass Br1. Andra metoder för 
att uppnå en högre säkerhetsmarginal vid 
förenklad dimensionering är installation 
av vattensprinkler.

Trästommen bör med nuvarande kun- 
skapsläge skyddas under hela brand-
förloppet. Alternativet med en oskyddad 

trästomme kräver mycket höga brand-
motstånd och risken att undvika kollaps 
kan för närvarande inte hanteras. Den 
brandtekniska klass som krävs för 
en skyddad trästomme är R 120 (R 
90+30). Om man installerar automatisk 
vattensprinkler kan klassen bli R 90 (R 
60+30). Detta gäller för en byggnadsdel 
med utökat skyddsbehov, som kan 
behövas, men beror på helheten, 
systemlösningar och vad som kan 
accepteras utifrån de risker som måste 
beaktas.

Byggnadsdelar 
Dimensionerande last för en konstruk-
tionsdel i brandlastfallet är olyckslasten 
och konstruktionens bärförmåga vid 
brand ska verifieras för varje byggnadsdel. 
Vid modellering av KL-träskivor med 
avseende på böjning, betraktas oftast 
ytterskikt och skikt parallella med 
ytterskikten som lastbärande. Tvär-
gående skikt är icke direkt lastbärande 
men de bidrar till att överföra skjuv-
krafter mellan skikten i längsriktningen. 
Om trästommen skyddas under ett  
helt brandförlopp kan KL-trä som delami-
nerar användas. 

Beräkning av brandmotstånd för KL-
trä ingår inte i nuvarande Eurokod 5, men 
riktlinjer baserade på senare forskning 
ingår i KL-trähandboken [7]. 

KL-träkonstruktioners brandmotstånd 
och bärförmåga vid standardbrand och 
utan förkolning kan dimensioneras 
genom att använda beklädnadsskivor  
med tillräcklig skyddstid. Skyddstider 
upp till 60 minuter kan verifieras genom 
K-klass. För längre skyddstider krävs 
ytterligare verifiering. R 90 kan uppnås 
med 95 mm skyddat KL-trä, men vid hög 
statisk last kan en tjockare skiva behövas.

Limträ delaminerar normalt inte  
under brand och kan därför dimensione-
ras brandtekniskt enligt Eurokod 5. 

Behovet av skydd av synliga träytor  
måste dock beaktas. 

Förband
Olika typer av förband används i höga 
träbyggnader beroende på vilken konst- 
ruktionsmetod som används. Förband 
mellan skivor ska ofta även upprätthålla 
en brandavskiljande funktion, vilket  
kan vara svårare att uppnå. 

Limträförband 
Ofta krävs minst 90 minuters brand-
motstånd i höga byggnader, men det 
saknas provningsdata. I en ny studie  
har dock 90 och 120 minuter uppnåtts 
genom att skydda metalldelar i förband 
på olika sätt [8]:

• Träplugg. En skyddande träplugg 
placeras med ett litet hålrum till det 
skyddade metallförbandet för att 
undvika direkt värmeöverföring. 

• Brandskyddande gipsskivor. Stålför-
band skyddas med brandskyddande 
skivor. Observera att olika gipsskivor 
kan ha avsevärt olika skyddsför- 
måga. Det gäller även brandgipsskivor 
typ F av olika fabrikat.

• Lufttäta brandstopp i hålrum. Sväl-
lande brandstopp kan användas för 
att behålla hålrum lufttäta under 
brand och för att bibehålla ståldelarna 
relativt kalla. Trä i direkt kontakt 
med brandstoppet kan dock förkola. 
När förkolningsgränsen har passerats 
minskar brandstoppets effektivitet. 

KL-träförband
Förband med KL-trä i bjälklag vilande  
på väggelement utgör mindre risk för 
brandspridning i förbandet, se figur 3.

Det svåraste kravet på KL-träförband  
är oftast att uppfylla den brandav- 
skiljande förmågan, se figur 3. Förband s 
om har lett till brandspridning i full- 
skaleförsök visas i figur 4 och figur 5.  

Figur 2: Förkolning av 
KL-trä med (1) och utan 
(2) delaminering av 
förkolade lameller [7].



28          Bygg & teknik 6/19

Brandmotståndet hos dessa förband är 
dock inte känt, eftersom ugnsbrand- 
provning inte genomförts. Båda för- 
banden har nyligen brandprovats med 
en svällande list, se figur 4, figur 5c-d,  
och brandspridning genom förbandet 
kunde då undvikas.

Inga provresultat är kända för förband  
av KL-trä eller andra massivträförband 
med 90 minuters brandmotstånd eller mer. 
Därför är det nödvändigt att genom- 
föra sådana brandprov.

Följande åtgärder ökar brandmot-

ståndet, men effektiviteten behöver de-
monstreras:

• Brandstopp i massivträförband
• Brandstopp i gipsskiveskarvar
• Svällande lister i massivträförband

Förband i träregelkonstruktioner
Förband mellan lätta träregelkonstruk- 
tioner är viktiga för att undvika brand- 
spridning mellan konstruktionsdelar. 
Brand kan spridas i lätta träregel-
konstruktioner med hålrum eller med 
vissa brännbara isoleringsmaterial. 

Sådan brandspridning måste undvikas 
[9] , [10]. Dessutom måste naturligtvis 
den avskiljande och bärande förmågan  
vid brand säkerställas.

Detaljlösningar
Byggnadstekniska detaljer är viktiga för 
träbyggnaders brandsäkerhet. Träkonst- 
ruktioner har ett förutsägbart brand- 
tekniskt beteende, men konstruktions-
detaljer måste utformas noggrant för 
att kunna säkerställa byggnadens brand-
säkerhet. Det som direkt berör byggande 
med KL-trä är oftast spalter i väggar, tak-
fot och genomföringar av installationer 
[7]. 

Det finns ett antal olika produkter 
och system som kan användas som 
brandstopp. De flesta är certifierade 
endast för obrännbara konstruktioner, 
men många av dessa produkter bör kunna 
användas även för träkonstruktioner. Val 
av tätning bör baseras på byggnadsdelens 
konstruktion och genomföringar. Några 
typer som kan användas för KL-trä är 

• Knipare och brandskyddsmanschetter 
som består av plåthölje och ett 
värmeexpanderade skikt som för-
hindrar brandspridning. 

• Fogmassor anpassade för trä. Fog-
massans brandtekniska klass är be- 
roende av vilka material som 
kombineras.  

• Brandskyddsskivor används vid  
större genomföringar och komplette-
ras ofta med fogmassor. Brandteknisk 
klass EI 60 - EI 120 kan uppnås 
beroende på skivornas tjocklek.

Fler detaljlösningar finns i [9], [10].

Synligt trä
Invändiga ytor
Kraven på invändiga takytor är enligt 
BBR högre, klass B-s1,d0, än på väggytor, 
klass C-s2,d0, vilket gör att något olika 
lösningar kan accepteras.

Brandskyddat trä bör kunna användas 
om kraven på beständighet enligt EN 
16755 är uppfyllda. Det bör dock beaktas 
att även brandskyddat trä kan bidra till 
brandbelastningen vid fullt utvecklad 
brand och att det finns stora skillnader 
mellan olika produkter på markanden.

Ett säkert sätt att kunna visa träytor 
är att använda en tunn träbeklädnad 
utanpå till exempel brandgipsskivor. Om 
träskiktet är tillräckligt tunt bidrar det 
endast marginellt till brandbelastningen 
och beklädnaden har förutsättningar  
att uppfylla ytskiktsklass B.

Sprinkler är ett tillförlitligt sätt att  
kunna visa mer synligt trä inomhus, 
eftersom sprinkler förhindrar eller 

Figur 3: Två olika sätt att dimensionera KL-träförband [9]. 

Figur 4: Brand-
spridning genom en 
horisontell överlappsfog 
(a) och genom en 
vertikal stumfog (b)  

Figur 5: Icke-tätad 
stumfog (a), icke-tätad  
halv överlappsfog 
(b), stumfog med en 
svällande list (c) och en 
halv överlappsfog med en 
svällande list (d) [9].
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senarelägger en övertändning av lägen-
heten eller rummet. Tillförlitligheten hos 
sprinkler är hög, men för stora och 
komplicerade byggnader bör risken  
för bortfall/felfunktion beaktas. Vatten- 
skador kan förekomma, men dessa är 
normalt mindre än när räddnings- 
tjänsten börjar släcka i ett senare  
brandskede. Vattenskador skulle kunna 
minskas ytterligare genom att använda 
dim-sprinkler. 

Fasader 
Arkitekter önskar ofta att träbyggnader 
även ska ha träfasader, vilket kan 
bli svårt i Br0-byggnader, eftersom 
SP Fire 105 inte kan tillämpas rakt 
av för Br0-byggnader enligt BBRs 
allmänna råd. Ett ytterligare kriterium  
till SP Fire 105 är att det totala värme-
flödet in mot fasaden på fönstret i 
våningen ovanför brandrummet inte 
får överstiga 80 kW/m2. Det gäller 
för byggnader >8 våningar och skulle  
kunna tillämpas vid analytisk dimen-
sionering.

Det finns brandskyddade träpaneler 
som klarar både SP Fire 105 och 
långtidsbeständighet enligt EN 16755, 
men de kräver underhåll vilket kan bli 
svårt i höga byggnader. En möjlighet 
skulle kunna vara att använda löstagbara 
fasadelement, som kan tas ner för 
underhåll.

Sprinkling bör kunna öka möjligheter-
na att använda träfasad även i Br0-
byggnader, men det måste verifieras med 
analytisk dimensionering.

Några rekommendationer
Den otillräckliga kunskapen om trä-
konstruktioners bidrag till brandför-
loppet medför att viss försiktighet be-
höver vidtas. Det gäller särskilt KL-trä, 
som har stort energiinnehåll, men det  
kan hanteras om stommen skyddas  

under hela brandförloppet. Följande ut-
formning av en Br0-byggnad med bäran-
de trästomme rekommenderas därför:

1 Varje Br0-byggnad med trästomme  
är unik och måste branddimensione-
ras efter sina egna förutsättningar.

2 Byggnaden dimensioneras så att trä- 
stommen skyddas under hela brand-
förloppet.

3 Limträ delaminerar normalt inte 
under brand och kan därför brand-
dimensioneras enligt Eurokod 5. 
Behovet av skydd av synliga träytor 
måste dock beaktas.

4 Byggnaden förses med automatisk 
sprinkler. Val av sprinklertyp görs av 
projektören med hänsyn till bland 
annat möjlighet till utrymning och 
räddningsinsatser.

5 Brandspridning genom förband, ge-
nomföringar och hålrum förhindras 
med metoder som är brandprovade 
vid relevant brandexponering.

6 Dimensionering enligt naturliga brand- 
förlopp, det vill säga inklusive en  
avsvalningsfas behöver vidareutveck-
las. I befintliga modeller förutsätts att 
KL-trä inte delaminerar vid brand, 
men sådana skivor finns för när- 
varande inte i Sverige. Situationen 
kommer sannolikt att ändras inom 
något år då nya limtyper introduce- 
rats i Europa.

Mer detaljerad brandteknisk dimen-
sionering av de två konceptbyggnaderna  
i projektet TTB – Tall Timber Buildings 
ska tas fram i ett nytt SBUF-projekt 
hösten 2019. 
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