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Olika internationella krav på 
KL-trä påverkar den brand-
tekniska dimensioneringen

Korslaminerat trä, KL-trä (eng. CLT Cross Laminated Timber) är en 
relativt ny träprodukt som används särskilt i högre byggnader där  
den bidrar till stabiliseringen. Europeisk brandklassning och brand- 
teknisk dimensionering har beskrivits i Bygg & teknik 2017 och 2018 
[1], [2]. Kraven på KL-trä är emellertid avsevärt olika i länder utanför 
Europa, vilket påverkar den brandtekniska dimensioneringen och är 
ett problem för den praktiska användningen. Krav på lim är av särskilt 
intresse. Området har kartlagts och presenterdes vid konferensen 
WCTE i Sydkorea i augusti 2018 [3]. Vid konferensen presenterades 
skillnader för flera träprodukter, bl.a. limträ och LVL, men denna  
artikel beskriver endast KL-trä.

Det globala intresset för KL-trä har ökat 
stadigt under de senaste två decennierna, 
vilket manifesterats genom forskning 
och kommersiell verksamhet med 
särskilt fokus på allt högre kontor och 
bostadsbyggnader, som blivit tillåtna i allt 
fler länder. 

Internationella jämförelser
Standarder för CLT/KL-trä i Europa, 

Nordamerika (USA och Kanada) samt 
Japan har sammanställts och de grund-
läggande tillverkningskraven har iden-
tifierats. Australien och Nya Zeeland 
har för närvarande inga standarder för 
CLT och inga planeras. Jämförelsen har 
fokuserats på parametrar som påverkar 
den brandtekniska dimensioneringen 
för att få en detaljerad jämförelse mellan 
regionala krav. Undersökningen är 
begränsad till brandexponering enligt den 
så kallade standardbrandkurvan enligt 
ISO 834 [4] eller motsvarande regionala 
standarder. Resultaten presenteras i  
tabell 1.

Olika krav på CLT
Dimensioner 
Maximal total tjocklek för CLT är ganska 
lika: 500 mm i Europa [5] och i Japan [7] 
och 508 mm (20 tum) i Nordamerika [6], 
men lamelltjocklekar kan vara betydligt 
olika. Till exempel har i Nordamerika 
en typisk CLT-skiva lamelltjockleken 35 
mm, medan europeisk CLT vanligtvis 
har lamelltjockleken 20-30 mm. I Japan 
är den typiska lamelltjockleken 30 mm. 
Lamelltjockleken påverkar förkolningen 
för värmedelaminerande lim, vilket i  
sin tur påverkar brandmotståndet. 

Lamellupplägg 
I Europa bör spalten mellan CLT-
lamellerna i horisontalplanet begränsas 
till högst 6 mm. Det antas att en spalt  
på högst 2 mm inte förändrar förkol- 
ningen, medan 2-6 mm kan resultera i en 
ökad förkolningshastighet [12]. En ökad 
spaltbredd kan också göra det möjligt 
för heta gaser och lågor att tränga in och 
lokalt påskynda uppvärmningen och 
förkolningen bakom spalten, vilket kan 
orsaka högre förkolningshastigheter. 
Ingen tolerans för spaltbredd specificeras 
i Nordamerika [6].

Densitet 
I Europa och Japan föreskrivs ingen 
densitet för CLT-lamellerna [5], men i 
Nordamerika ska lamellerna ha en ge-
nomsnittlig densitet på minst 350 kg/m3 
[6]. Den lägsta genomsnittliga densiteten 
för hållfasthetssortering av trä också är 
i Europa 350 kg/m3, vilket implicit ger 
samma densitetskrav.

Lim 
EN 16351 [5] identifierar följande lim 
för CLT: (1) fenol- och aminoplastlim 
(MF, MUF, PRF, UF), (2) enkomponent 
polyuretan (1C PUR) och (3) emulsions 
polymer isocyanat lim (EPI). I Europa 
specificeras inte brandegenskaper för  
lim, även om den maximala testtempe-
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Figur 1: Typiskt fullstort element av KL-trä på en byggplats.
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raturen är 90°C i EN 301, EN 15425 och 
EN 16254. En ny testmetod utvecklas i 
Europa för att utvärdera limegenskaper 
hos CLT vid brandpåverkan, den base- 
ras på massförlusten för CLT på grund  
av förkolning.

I Nordamerika (Kanada och USA) 
hänvisar den bi-nationella standarden 
ANSI/APA PRG 320 [6] uttryckligen 
till ett funktionskrav för att undvika 
värmedelaminering. Denna standard upp- 
daterades 2018 för att inkludera två obli-
gatoriska testmetoder för att utvärdera 
CLT-lim:

1. Ett småskaligt flamtest enligt bilaga 

A.2 till CSA O177 [13] med CLT-prov, 
se figur 3.

2. Ett fullskaligt test enligt bilaga 
B till ANSI/APA PRG 320 [6]. 
Utvärderingen omfattar 4-timmars 
exponering för rumsbrand av en 
oskyddad och statiskt belastad 2,44x 
4,88 m CLT takpanel. Den termiska 
miljön simulerar brand i en lägenhet. 
Ett lim klarar testet om CLT inte 
delaminerar under brandens av-
svalningsfas.

En jämförelse mellan dessa två metoder 
[15] visar att den småskaliga metoden  

kan vara tillräcklig för att utvärdera om  
lim för CLT kan medföra värme-
delaminering eller inte, se figur 3.

I Japan har JAS (Japan Agricultural 
Standard) [7] specifika standarder 
A-C för limtyper som ska användas 
vid utsatta förhållanden (liknar an- 
vändningsklasser i Eurokod). För när- 
varande är vattenbaserade polymer 
isocyanathartslim (API/EPI), resorcinol-
lim (RF), resorcinol-fenollim (PRF) 
och melaminlim (MF) tillåtna eller lim  
som har minst lika goda prestanda  
som ovan nämnda lim.

Problemen med värmedelaminering 
har medfört att nya limtyper utvecklats. 
Dessa finns för närvarande tillgängliga 
endast i Nordamerika, men kommer 
förhoppningsvis även till andra mark-
nader. Gamla beprövade limtyper kan 
även användas, men de har ofta mörkare 
färg, vilket inte borde vara något problem, 
eftersom limfogar normalt inte är synliga 
i KL-trä.

Brandteknisk dimensionering av CLT
Flertalet metoder för brandteknisk di-
mensionering bygger på en metod för 
reducerat tvärsnitt. Enligt denna metod 
antas att värmepåverkat och förkolat 
trä förlorat sin styrka och styvhet och 
kvarvarande tvärsnitt antas ha normal 

Figur 2: 5-skikts CLT-element med spalter mellan lameller i tvärriktningen.

Tabell 1: Krav på CLT i några länder.

Brandteknisk
dimensionering
av CLT

Kravstandard

Skikttjocklek

Hållfasthet och
mekaniska
egenskaper

Lim / provning
av lim

Europa USA och Kanada Japan

EN 16351 [5] används som teknisk 
referens. En godkänd version väntas 
bli klar tidigast 2021.

Varje skikt ska tillhöra en hållfasthets-
klass och vara 6-45 mm tjockt (undan-
tag för 3-skikts CLT, där det inre skiktet 
kan vara max. 60 mm). Max. tjocklek 
500 mm. Minimum 3 skikt.

Karakteristiska värden anges, men utan 
krav på provning. EN 384 skall användas
för att bestämma mekaniska egenskaper. 

Standarder för varje limtyp ska användas.
De två vanligaste limmen är Melamin Urea 
Formaldehyd (MUF) and Polyuretan (PUR). 
Standardiserade provningar anges, men 
maximal provningstemperatur är endast 90°C. 
EPI-lim får användas.
Kantlimning kan användas men krävs inte.

Det finns ingen officiell dimensioneringsme-
tod för CLT, men handboken Fire Safety in 
Timber Buildings [12] innehåller dimensio-
neringsmetoder. Metoden med reducerat 
tvärsnitt rekommenderas. En ny metod ska 
ingå i den nya versionen av Eurokod 5 (EN 
1995-1-2), som beräknas bli klar 2022.

ANSI/APA PRG 320 [6]

Minimidensitet 350 kg/m3.
Skikttjocklek 16-51 mm. Tjockle-
ken får inte variera inom ett skikt.

Min. hållfasthet i huvudriktningen skall 
vara visuell grad No 2 och för tvärrikt-
ningen visuell grad No. 3. Alla träslag 
(barrved) enligt NDS (USA) [8] och enligt 
Clause 8 i CSA 086 (Kanada) [9] tillåts.

JAS, Notification No. 3079 [7]

Skikttjocklek 12-50 mm och 
samma inom varje skikt.
3-9 skikt

All CLT sorteras individuellt, 
maskinellt, visuellt eller 
genom provsortering.

Lim av typ API, RF PRF and MF kan 
användas. Specificerade standar-
der gäller för varje limtyp och 
innebär prov vid nedsänkning, 
kokning, vacuum/tryck, skjuvning. 
Maximal provtemperatur är 103 °C.

Notification No.203 [10] och 
No.255 [11] anger tabellvärden 
för tjockleken på det offerskikt 
som behövs för brandskydd.

Ett småskaligt flamprov skall utföras 
för CLT med 20 mm skikt. Provet är 
godkänt om den totala delaminerings-
längden är högst 3 mm. Dessutom ska 
limmet inte ge delaminering under 
avkylningsfasen i ett 4 timmars prov.

NDS for Wood Construction [8] 
och CSA 086 [9] ger vägledning 
om beräkning av brandmotstånd 
baserat på metoden för reducerat 
tvärsnitt. 

Anm. Australien och Nya Zeeland har inga standarder för CLT och inga planeras.
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temperatur. Flertalet metoder (EU, CA, 
AUS/NZ) summerar styrkeförluster i 
uppvärmt trä i ett så kallat zero strength 
layer. 

Eurokod innehåller för närvarande 
inga beräkningsmetoder för CLT, varken 
för normal temperatur eller vid brand- 
påverkan, men en europeisk hand-
bok [12] ger rekommendationer för 
brandteknisk dimensionering för CLT. 
Den nya versionen av Eurokod 5 EN 
1995-1-2 kommer att innehålla modeller 
för brandteknisk dimensionering av 
CLT-element. Den tar hänsyn till risk för 
värmedelaminering genom att före-
skriva ökad förkolningshastighet för 
brandkänsliga lim.

I USA implementerades modeller för 
dimensionering av CLT-element vid 
normal temperaur och vid brandpåverkan 
2015 [8]. I Kanada skedde samma sak 
2017 [9].

I Australien och Nya Zeeland finns 
det ingen dimensioneringsmetod för 
exponerad CLT, men i Australien inne-
håller byggbestämmelserna en metod för 
skyddat massivt trä (så kallat kemiskt 
bundet, det vill säga limmat trä) med 
en minsta dimension på 75 mm för 
bostäder och kontorsbyggnader upp till 
våningshöjden 25 m.

I Japan anges specifika värden för den 
s.k. offertjocklek som behövs för brand 
under 45 och 60 minuter beroende på lim 
och lamelltjocklek för CLT [10, 11].

Skillnader mellan regelverk
De viktigaste skillnaderna mellan olika 
regelverk som kan ha betydelse för den 
brandtekniska dimensioneringen är test-
metoder och villkor för acceptans av lim 
(till exempel om en högsta temperatur 
krävs). I Nordamerika syftar ASTM  
D7247 [14] till att utvärdera skjuv-
hållfastheten för en plan limfog vid 
både normal och förhöjd temperatur i 
förhållande till massivt trä under samma 
förhållanden. 220°C valdes för att ut-
värdera limfogens prestanda strax innan 
trä börjar brinna och vid en temperatur 
något under antändningstemperaturen 
utan pilotlåga. I Europa, AUS/NZ och 

Japan är de maximala temperaturerna  
90, 75 respektive 103°C. Dessa tem-
peraturer är signifikant lägre än vad som 
kan förväntas vid brand och antyder 
att syftet är att simulera förhöjda eller 
säsongsvarande temperaturer. På mot- 
svarande sätt har de relevanta stan-
darderna för limmat trä i AUS/NZ inte 
krav på lim för att uppfylla brandkraven, 
men de lim som får användas är å 
andra sidan inte temperaturkänsliga. 
I Europa utvecklas en ny metod för 
brandteknisk dimensionering, som ska 
ingå i branddelen av den nya versionen  
av Eurokod 5 (EN 1995-1-2), som 
förväntas bli klar 2022.

Skillnader mellan massivt trä och 
limmade träprodukter
Massivt trä har förkolningshastigheten 
0,65 mm/min använts under lång tid 
som en pålitlig indikator för minskat 
tvärsnitt vid standardbrand. Detta an- 
togs ursprungligen också vara giltigt  
för CLT, men har justerats för att ta 
hänsyn till risken för delaminering och 
accelererad förkolning pga. spalter mellan 
lameller.

Slutsatser 
Den största skillnaden mellan olika 
regelverk är kraven på lim som används. 
I USA och Kanada måste lim klara 
prov vid 220°C. För CLT har detta 
kompletterats under 2018 med krav 
på att klara ett småskaligt flamprov 
och ett omfattande fullskaligt prov för 
att undvika delaminering vid brand. 
I Europa, Australien, Nya Zeeland 
och Japan utvecklas limkrav med 
hänsyn till cykler av varm-kallt och 
våt-torr inducerad delaminering och 
tar därför inte uttryckligen hänsyn till 
brandegenskaper, vilket ökar risken 
för en andra övertändning i rum (även 
om det i Australien och Nya Zeeland är 
osannolikt eftersom endast lim som inte 
är värmekänsliga tillåts). 

Det är därför angeläget att kraven på lim 
i alla länder inkluderar brandpåverkan 
och att tillverkare börjar använda 
de brandtåliga lim som nu finns på 

marknaden. Eller återgår till beprövade 
limtyper. På så sätt kan synliga träytor i 
byggnader användas i större utsträckning 
och trästommar kan dimensioneras 
med samma förkolningshastigheter som 
vanligt trä. 
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Figur 3: CLT-prov efter flamtest i liten skala som visar skillnader mellan lim som värme-
delaminerar (t.v.) och inte (t.h.)[15].




