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ABSTRACT 

Environmental issues and the housing shortage is an ongoing debate among politicians. 
Wood is a building material that Sweden has plenty of and it is a material that, according to 
research, does not contribute to as much carbon dioxide emissions during production, 
compared to other construction materials such as concrete and steel. Therefore the demand 
for timber, in both facade claddings and external wall constructions, is increasing. In light of 
this, the purpose with this degree project is to study different fire protection methods for 
wood and compare it to untreated wood. Collecting the facts and information for this degree 
project at Mälardalens University, is done through literature studies, surveys, and two 
experiments conducted on two selected fire retardants. The experiments were conducted to 
test untreated, fire protection impregnated and wood with fire proof paint. One of the 
experiments tested the load-carrying capacity of the beams after being charred with a gas 
burner. The other experiment investigated the surface layer and measured the fire spread 
rate and both experiments tested the fire resistance. The experiments that were conducted 
concluded that out of the three different methods for facades and beams, fire protection 
impregnation was the best choice in all five chosen categories: load-carrying capacity, fire 
resistance, surfaces, environmental impact and health safety for workers. 

Keywords: Fire retardant, fire protection methods, carbon neutral, Br1 - Buildings, 
environmental impact, fire classes, utility classes, SP FIRE 105, charring, flame spread rate. 

 

 

  



  



SAMMANFATTNING 

Miljöfrågan och bostadsbristen är två pågående debatter bland politikerna. Ett byggmaterial 
som både är miljövänligt och lätt att bygga med är trä. Det är ett byggmaterial som Sverige 
har gott om och enligt forskning bidrar det inte med lika mycket koldioxidutsläpp vid 
produktionen jämfört med andra konstruktionsmaterial som betong och stål. 

Enligt äldre bygglagstiftningar var det enbart tillåtet att bygga hus med två våningar i trä. Det 
var godkänt att bygga hus med tre våningar om den nedersta våningen bestod utav sten och 
de två översta i trä. Den nya bygglagstiftningen har inga begränsningar på att använda trä i 
ytterväggar, oberoende av byggnadsklass så länge de uppfyller funktionskraven. Byggsektorn 
har varit medveten om att de fick bygga flervåningshus i trä men inte hur det skulle utföras 
och samtidigt uppfylla bygglagstiftningens krav. 

Resultatet av ändringarna i bygglagstiftningen, Boverkets byggregler, ökade efterfrågan och 
utbudet på brandskyddsmedel till trä. De vanligaste produkterna som finns ute för 
konsumenten är brandskyddsfärg och brandskyddsimpregnering. Trä kan genom 
brandskyddsimpregnering eller brandskyddsfärg få en brandteknisk klass enligt det 
europeiska systemet, EN 13501-1, upp mot B-s1,d0 som är högre än för obehandlat trä, D-
s1,d0.  

Tekniskt sett går det att bygga Br1-byggnader med obehandlat trä, dock så krävs det ett antal 
åtgärder för att uppfylla Boverkets byggreglers funktionskrav, till exempel att installera 
automatiska släcksystem eller enbart ha trä på en begränsad del av fasaden. Med 
brandskyddsbehandling går det idag endast att uppnå brandteknisk ytskiktsklass B-s1,d0, 
vilket inte är tillräckligt enligt Boverkets byggregler som kräver lägst obrännbara 
fasadbeklädnader i ytskiktsklass A2-s1,d0 för att uppfylla allmänna råden. Fasadbeklädnader  
av trä, oavsett brandteknisk klass,  kan testas med provmetoden SP FIRE 105 och därmed 
uppfylla föreskriftens krav på ytterväggskonstruktioner med avseende på brandspridning 
längs fasadytan. 

Syftet med arbetet är att jämföra olika brandskyddsmetoder av trä och undersöka vilken eller 
vilka som är bäst lämpad att använda i flervåningshus ur bland annat miljö-, arbetsmiljö- och 
brandsynpunkt. Detta uppnås genom en litteraturstudie som fokuserar på ämnet 
brandskyddsmetoder av trä och genom två försök genomfördes för att testa obehandlat, 
brandskyddsimpregnerat och brandskyddsmålat trä. Ett försök testade bärförmågan efter 
brandpåverkan, andra undersökte ytskikt, och båda försöken testade brandmotstånd. 
Bärförmågan testades genom att brandpåverkade reglar blev utsatta för en central punktlast i 
en Instron- maskin. Ytskikten prövades genom ett enklare försök baserad på testmetoden SP 
FIRE 105 på tre fasader. En obehandlad, en brandskyddsimpregnerad och en 
brandskyddsmålad. Mätningar och dokumentation gjordes med bland annat mätinstrument 
som plattermoelement och filmkamera. 

Båda typerna av brandskyddsmetoder kräver en kemisk framställning som varken är bra för 
naturen eller människan. Produktionen är automatiserad och därmed inte någon risk för 
någon människa. Den färdiga produkten är varken skadlig för miljön, människor eller djur, 



sålänge inte produkterna förtärs i större omfattning. Resultatet från undersökningen av de 
tre olika fasaderna visade att det brandskyddsimpregnerade virket klarade sig bäst i alla fem 
kategorier: bärförmåga, brandmotstånd, ytskikt, miljöpåverkan och arbetsmiljö. 

Slutsatsen är av det två typer av brandsskyddsmedel för trä som testades, är 
brandskyddsimpregnering den mest lönsammaste alla fem kategorier. Produkten är 
lätthanterad, avger inga farliga gaser och är i snitt inte dyrare än det obehandlade materialet. 
Dock är det viktigt att tänka på brandskyddsarbete och inte släppa på säkerheten för att 
konstruktionen byggs med brandskyddsimpregnerat trä. 

 
 

Nyckelord: Brandskyddsmedel, brandskyddsmetoder, koldioxidneutralt, Br1-Byggnader, 
miljöpåverkan, brandtekniska klasser, bruksklasser, SP FIRE 105, förkolningsskikt, 
flamsspridningshastighet 

 

  



 
SUMMARY 

Environmental issues and housing shortage are two topics that are frequently debated among 
politicians. A material that is both friendly to the environment, renewable and easy to build 
with is timber. In Sweden the material has been used for ages and this is mostly because of 
the fact that there are plenty of resources to take from. Researchers have also found that the 
use of timber in building constructions results in less total carbon dioxide emissions for the 
buildings entire lifespan, compared to other commonly used materials such as concrete or 
steel. This concludes that there is a possibility to build new residential buildings made out of 
timber that is better for a sustainable urban development. 

According to older building codes, it was only allowed to build houses with two floors made 
out of timber. It was accepted to build houses with three floors if the bottom floor was built 
using stone or masonry with the top two floors made out of timber. The new building codes 
however have no restrictions on the use of wood in exterior walls, regardless of the building 
class, as long as they meet the functional requirements. The construction industry have been 
aware of the possibility to build multi-story wooden houses but they did not have the 
knowledge of how to make the buildings meet with the demands and requirements set in the 
legislation. 

The changes made in the building codes, The Swedish National Board of 
Housing, Building and Planning, increased the demand and supply of fire retardants for 
wood. The most common products that are out there for the consumer is fireproof paint and 
fire protection impregnation. Wood can through these methods get a fire class of B-s1,d0, 
compared to untreated wood, D-s1,d0. 
 
Technically, it is possible to build Br1 buildings with untreated wood although it takes a 
number of measures to meet the requirements in the building codes, such as installing 
automatic sprinkler systems or only use wood on a limited part of the facade. There is also a 
possibility to get a facade cladding approved for Br1 buildings using the test method SP FIRE 
105. 

The purpose of this work is to compare different methods of fire proofing and investigate 
which one is best suited for use in multi-story buildings from different perspectives. This is 
mostly achieved through a literature study that focuses on the subject fire protection methods 
of wood. Two experiments were also conducted to test untreated, painted and impregnated 
timber. The first one tested the load-carrying capacity after the material had been charred to 
some extent with a gas burner. For the second experiment three small facades were subjected 
to a pool fire representing the flame and heat coming out of a small enclosed apartment fire.  

Both types of fire prevention methods are produced with chemicals that are dangerous to 
both nature and man. The production however is automated and therefore brings no risk to 
any humans working with fire proofing timber material. The finished product is neither 
harmful to the environment, humans or animals. 



The experiments that were conducted concluded that out of the three different methods for 
facades and beams, fire protection impregnation was the best choice in all five chosen 
categories: Load-carrying capacity, Fire resistance Surfaces, Environmental impact and 
Health safety for workers. 

The conclusion drawn by the different methods of fire proofing was the impregnation of 
wood. It was the most profitable in all the five categories. The product is easy to use, don’t 
emit dangerous gases and the price is comparable to untreated wood. However, it is 
important to continue to work with the fire protection work and don’t ease off on the fire 
safety for the construction only because its build with fire protection impregnation.   
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FÖRKORTNING BESKRIVNING 
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SLÄCKSYSTEM 
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BRINNPUNKT Lägsta temperatur vid vilket ett ämne avger pyrolysgaser 
och kan antända med hjälp av en tändkälla.  

DIVA Databas för examensarbeten 

EXOTERM REAKTION Reaktion där inge extra energi måste tillföras för att 
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 INLEDNING 1

Bostadsbristen i Sverige har under de senaste årtiondena eskalerat. Tekniken efterfrågas för 
att kunna bygga nya och högre hus med mindre miljöpåverkan än vad tidigare byggnader har 
haft. Trä avger mindre koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen än andra 
konstruktionsmaterial och är även ett förnyelsebart material (Moelven, 2014). 

I äldre bygglagstiftningar har det inte varit möjligt att bygga flervåningshus med bärande 
trästomme eller fasad med större partier i trä som är mer än två våningar. Det är vanligt att 
se äldre byggnader med en bottenvåning av sten och två våningar byggt i trä ovanpå den. 
Detta på grund av väl grundade erfarenheter från ett flertal stadsbränder runt om i Sverige, 
till exempel Borås. Stora delar av staden brann ner till grunden vid fyra tillfällen under 
perioden 1681-1827 (Borås Stad, 2010). När den nya bygglagstiftningen infördes innebar det 
förändrade möjligheter för att bygga hus i trä med ett större antal våningar än vad som 
tidigare varit möjligt (Östman & Stehn, 2014).  

1.1 Bakgrund 
Människor har använt sig av trä i årtusenden för att bygga sina hus. Allt från friggebodar till 
bastanta timmerhus isolerade med lera. Sverige har stora resurser när det gäller skog vilket 
är en av anledningarna till att materialet används i stor utsträckning i landet. Sverige är en av 
nordens större exportörer av skog. (Bülow, 2014) Några av de äldst bevarade timmerhusen i 
Sverige finns i Mora, de uppskattas vara från tidigt 1300-tal (Zornmuseet, 2014).  

Trä har i jämförelse med andra konstruktionsmaterial som sten, betong och stål flera positiva 
förutsättningar. Trämaterial har hög hållfasthet i förhållande till sin egenvikt, vilket 
tillsammans med miljöaspekterna och tillgångarna som finns i Sverige gör det till ett 
användbart byggmaterial. 

Byggnader med mycket ingående trämaterial kan få avsevärt lägre egenvikt, jämfört med till 
exempel betongstommar utan att få försämrad bärförmåga eller stabilitet. Dessutom har trä 
en bra beständighet om det skyddas på ett korrekt sätt mot fukt. Jämfört med stål och betong 
har trä även väldigt goda isolerande egenskaper. (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 
2010) Traditionellt sett har trähus enbart byggts i en- och tvåplanshus. I dagsläget byggs 90 
procent av enfamiljslägenheter och radhus i Sverige i trä. (Svenskt trä, 2014) Ökningen av 
trähus är bra för miljön med tanke på att det är förnyelsebart. I en jämförelse av ett 
flervåningshus helt i trä mot ett likvärdigt med betongstomme, utslaget på 100 år visade 
resultatet att trähuset beräknas orsaka mindre koldioxidutsläpp både vid tillverkning och 
under byggprocess än huset med betongstommen (Gustavsson, 2014).  
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I samband med att Construction Products Directive, (CPD) infördes i Boverkets Byggregler 
(BBR) år 1994, försvann begränsningen att bygga med trämaterial i flervåningshus. Nya 
funktionsbaserade krav skapade möjligheter för byggnader i trä, gällande både fasad och som 
bärverk i flervåningshus.  

Den funktionsbaserade bygglagstiftningen gjorde att utvecklingen av brandskyddsmedel 
expanderade på marknaden (Östman & Tsantaridis, 2014). De vanligaste är de kemiska 
brandskyddsmedlen, som brandskyddsfärg och brandskyddsimpregnering. Dessa baseras på 
kemiska substanser som till exempel vattenlösliga salter: fosfater, borater och sulfater 
(Träguiden, 2014).  

1.2 Problemformulering 
Sedan bygglagstiftningen gick ifrån materialkrav till funktionskrav har utvecklingen i 
byggandet av flervåningshus med trästomme gått långsamt. Till stor del beror det på 
okunskapen hos byggsektorn som har varit en begränsad faktor. ”Man visste att det var 
tillåtet att bygga höga hus med trästomme, men inte hur kraven kunde uppfyllas”. (Östman & 
Stehn, 2014, s. 8) 

Byggnader med fler än två våningar får inte byggas helt i obehandlat trä utan att vidta 
särskilda brandskyddsåtgärder enligt BBR. Träpanel får användas om det till exempel 
kombineras med ett obrännbart byggmaterial som tegel eller puts. Träet får utgöra 20 
procent av fasadytan. Trä får användas i anslutning till fönstret, dock enbart mellan fönster i 
sidled, inte direkt under eller över fönstret. (Östman, König,Mikkola, Stenstad, Carlsson & 
Karlsson, 2002) 

Genom att utvecklingen går framåt, kommer även nya smarta brandskyddsmetoder ut på 
marknaden. Efterfrågan på brandskyddsmedel ökar från arkitekter, som vill kunna använda 
trä i fasader och till innerväggsbeklädnad. Riskerna med okunskapen och den stora 
efterfrågan på brandskyddsmedel kan leda till att flera mindre effektiva produkter hamnar 
ute på marknaden (Woodsafe, 2014). Idag finns det godkända brandskyddsmedel för både 
inom- och utomhusbruk. Framställningsmetoden på varan kan variera; det är främst två 
metoder som används: i) material blir impregnerade eller ytbehandlade i fabrik, ii) 
brandskyddsfärg appliceras ute på byggarbetsplatsen eller innan montering. 
 
Flera av produkterna ute på marknaden har kommit långt i utvecklingen att uppnå en hög 
brandklass. Problem är att få fram ett brandskyddsmedel som ger denna högre brandklass 
samtidigt som träets naturliga egenskaper inte påverkas negativt. Mängden tillsatser i träet 
leder bland annat till att materialets benägenhet att ta upp fukt ökar samt att bärförmågan 
riskerar att försämras. (NBT; Nordist Brandskyddat Trä, 2014) 
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Enligt tidigare forskning (Sandberg, Pousette, Karlsson, & Sundqvist, 2013) har flera av de 
brandskyddsmedel som finns ute på marknaden brister såsom: 

• Inte ekonomiskt försvarbara 
• Komplicerade att applicera 
• Kräver kontinuerligt underhåll 
• Uppfyller inte kraven som ställs i Boverkets byggregler 

 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med examensarbete är att jämföra olika brandskyddsmetoder med varandra, samt mot 
obehandlat trä. Viktiga faktorer, som tillexempel bärförmåga och brandmotstånd har 
studerats, likaså ytskiktet lämplighet ur brandtekniska aspekter. En jämförelse av 
miljöpåverkan, materialkostnader och arbetsmiljö hos de olika typerna av 
brandskyddsmetoderna har också gjorts. 

Målet med examensarbetet är att få ett trovärdigt och realistiskt resultat som kan användas 
av tillverkarna och till fortsatta studier. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkas träslaget av de olika brandskyddsmetoderna i respektive kategori: 
bärförmåga, ytskikt och brandmotstånd? 

• Hur påverkar de olika brandskyddsmetoderna miljön? 
• Vilken brandskyddsmetod är lämpligast att använda utifrån aspekterna: 

∼ Bärförmåga  
∼ Brandmotstånd 
∼ Ytskikt 
∼ Miljöpåverkan  
∼ Arbetsmiljö 
∼ Ekonomi 
 

• Vad finns det för nackdelar med brandskyddsmålning respektive impregnering? 
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1.5 Avgränsning 
Kravnivån som används i jämförelse med hur byggnaderna varit konstruerade är den lägsta 
kravnivån som ställs enligt Boverkets byggregler, BBR 21. Ingen hänsyn tas i detta arbete till 
byggnader i byggnadsteknisk klass Br0, på grund av att de ska dimensioneras analytiskt. 

Arbetet omfattar enbart försök och litteraturstudier på vanligt förekommande fasadmaterial i 
trä och som även används till takfötter. Enkätfrågorna skickas enbart till de 
produktframställare vars produkter medverkar i försöken, dock nämns andra 
brandskyddsmetoder för trä i litteraturstudien. Försöken begränsas till att studera 
brandspridning längs med fasadytan och inte spridning inuti fasaden som kan leda till vidare 
brandutveckling.  
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 METOD 2

Fakta och information till examensarbetet har samlats genom en litteraturstudie, enkäter och 
två genomförda försök på två utvalda brandskyddsmedel. Brandskyddsmedel och 
brandskyddsmetod valdes utifrån vilka produkter som användes mest frekvent. Samma 
brandskyddsmedel som användes i försöken användes i enkätundersökningen. Resultat från 
testerna av de olika brandskyddsmedlen redovisas i text och tabellform med en tydlig 
jämförelse mellan de olika metodernas för- och nackdelar.  

2.1 Litteraturstudien 
I litteraturstudien har tidigare forskning från SP, vetenskapliga artiklar samt 
examensarbeten med liknande ämne och deras referenser studerats. Diva och SPs 
publikationer på internet har använts för att hitta information om tidigare arbeten och 
forskning gjorda inom samma område. 

Majoritet av litteratursökningen har gjorts via sökmotorn Google för att få fram information 
om själva urvalet av brandskyddsmetoder och brandskyddsmedel som är aktuell på 
marknaden. På produkternas hemsidor finns det bland annat information om produktens 
historia, tillverkningssätt och användningsområde, samt om det är för inom- eller 
utomhusbruk.  

Information som innefattar lagar och regler för byggandet med trä i flervåningshus har 
införskaffats via Boverkets webbplats. Ord som har använts i sökningen är bland annat: 
brandskyddsmetoder, brandskyddsmålad, brandskyddsimpregnerad trä, träets 
brandegenskaper, trä som byggmaterial samt träets historia som byggmaterial. 

2.2 Enkätundersökning med produktutvecklare 
För att få mer information om brandskyddsmedlena skickades en enkät med anpassade 
frågor till varje utvald produktutvecklare av brandskyddsmetod för trä. De utvalda 
produktutvecklare är samma som används i försöken i avsnitt 5.2 och 5.3. Deras produkter 
används mest frekvent inom byggbranschen.  

De tillverkarna som valdes var Protega, tillverkare av brandskyddsfärg och Woodsafe, 
tillverkare av brandskyddsimpregnerat trä. Båda dessas produkter testas i försökstudierna 
som redogörs senare i avsnitt 5.2 och 5.3.  

Frågorna samt svaren redovisas i bilaga A. 
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2.3 Försök  
Under två varierande försökstillfällen har olika brandskyddsmedel testats på vanligt 
granvirke som kan förekomma i en standard husfasad. 

2.3.1 Försök 1: Bärförmåga vid brand 

Syftet med undersökningen är att testa bärförmågan hos träreglar som blivit påverkade av 
brand. Materialet som använts är sju reglar med hållfasthetsklassen C14 och dimensionerna 
45 x 145 mm med en längd på 0,75 m. Två blev brandskyddsmålade för hand, två var 
obehandlade och tre stycken var brandskyddsimpregnerade på fabrik. Reglarna delades upp 
och eldades i två omgångar på grund av brännugnens storlek, och för att få en så liksidig 
värmestrålning som möjligt på alla reglarna. 

Innan försöken utfördes, gjordes beräkningar för att kontrollera att reglarna går till brott på 
grund av böjning och inte tvärkrafter. Se bilaga C för beräkningsgången. 

Första omgången: Vid första tillfället eldades tre stycken träreglar, där två av dem var 
brandskyddsmålade och en obehandlad. Alla tre reglar utsattes för eld och värmestrålning i 
högskolans bygglabb.  

Andra omgången: Fyra träreglar eldades, där tre var brandskyddsimpregnerade och en 
obehandlad. Den obehandlade regeln placerades i ugnen tillsammans med de impregnerade 
reglarna efter åtta minuter. Vid båda tillfällena placerades en gasbrännare i öppningen, se 
Figur 1 nedan, av ugnen för att ge träreglarna fyra-sidig eldpåverkan och värmestrålning 
under 15 minuter. 

 

 

Figur 1 – Bild på brännugnen och gasollågan. 

Då alla sju träreglar hade svalnat helt testades deras bärförmåga. Bärförmågan testades i en 
drag- och tryckprovsmaskin från Instron. Beräknad tryckbelastning samt Drag – och 
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trykprovmaskinen visas i Figur 2. Drag- och tryckprovsmaskin utsätter provkroppen för tryck 
med en viss hastighet samtidigt som den känner av hur mycket motstånd materialet gör. 
Datorn räknar sedan ut samt visar på en graf hur mycket belastningen som krävs tills 
träregeln går till brott. 

 

Figur 2 – Till vänster, uppställning av Instron maskinen med träregel och till höger en illustration 
av provtrycksuppställning av träregel. 

 

En regel i taget placeras på högkant i maskinen och utsätts för en punktlast i centrum på 
själva regeln. Tidigare utförda beräkningar visar att reglarna går till böjbrott innan 
skjuvbrott. En jämförelse redovisas genom en tabell där det framgår vid vilken belastning 
balken gick till brott. 
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2.3.2 Försök 2: Brandspridning längs träfasad 

Laborationen utfördes på övningsområdet för Fågelbacken, Västerås räddningstjänst. 
Utformningen av försöket ska efterlikna SP:s testmetod, SP FIRE 105, att testa 
fasadbeklädnader och ytterväggskonstruktion genom att efterlikna en fullt utvecklad 
rumsbrand som sprider sig längs fasaden. För mer information se rubrik 3.2.3. 

I andra försöket användes tre fasader av typen mälarpanel, se Figur 3, med måtten 1 x 2 
meter. Två av de tre fasaderna behandlads med varsitt brandskyddsmedel: 
brandskyddsimpregnering respektive brandskyddsfärg. Den tredje panelen fick vara 
obehandlad i syfte att vara referensobjekt för de andra två panelerna 

 

Figur 3 – Mälarpanel av furu. (Wasa Byggträ AB, 2014) 

 

Framför varje fasad placerades ett fat på 0,7 x0,7 meter, fyllt med 4,9 deciliter diesel, som ska 
motsvara en rumsbrand som slår ut genom ett fönster upp längs fasaden.  För att kunna mäta 
och dokumentera flamspridningshastigheten för varje fasad gjordes en markering varje 0,20 
meter längs fasaderna. I Figur 4 nedan syns ett rutmönster av markeringarna på träfasaden, 
0,20 meter vertikalt och horisontellt.  
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Figur 4 – Uppställning av obehandlad träpanel. 

 

Figur 5 – Uppställningen av försöket. Obehandlat trä och placering av termoelement.  

Hjälpmedel som kamera, plattermoelement och termoelement monterades för att spela in 
och mäta gastemperaturen under hela förloppet, se Figur 5 ovan.  
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 TEORETISK BAKGRUND 3

3.1 Ytskikt 
”Ytskiktet i en byggnadskonstruktion är den del som blir exponerad i brandens tidiga skede” 
(Gyproc AB, 2007, s. 473).  Det krav som ställs på ett ytskikt varierar beroende på om det är 
ett ytskikt för golv, vägg eller innertak. Kravet varierar också beroende på vilken 
verksamhetsklass eller byggnadsklass det gäller. Generellt ställs det högre krav på ytskikt i 
utrymningsvägar jämtemot andra lokaler och även i Br1 jämfört med Br2 och Br3-byggnader. 
Enligt Boverkets byggregler ska ytskikt ha följande egenskaper: svåra att antända, inte bidra 
till brandförloppet, inte deformera vid mindre brandpåverkan och inte falla ner och orsaka 
personskada. (BFS 2014:3, 2014) 

 

Figur 6 – Två avgörande faser i ett brandförlopp. Första gäller det tidiga brandförloppet, där 
inredning och ytskikt avgör. Andra fasen baseras istället på konstruktionens brandmotstånd under 
fullt utvecklad brand. (Träguiden, 2014) 

Användandet av rätt ytskikt kan vara avgörande i det tidiga brandförloppet; se Figur 6 som 
illustrerar olika skeden i brandförloppet. Att ha ett bra ytskikt, som till exempel A2-s1,d0, gör 
att tiden till fullt utvecklad brand förlängs, vilket ger mer tid till utrymning. När branden 
övergår till fullt utvecklad brand spelar inte ytskiktet någon roll, istället är det då 
konstruktionens brandmotstånd, till exempel REI 60, som är avgörande för 
brandspridningen. (Träguiden, 2014) 

3.1.1 Bygglagstiftning 

Ett ytskikt som har ett högt ytskiktskrav är tak, i jämförelse med ytskiktskravet för golv och 
väggar. Tak förväntas bli utsatt för varma brandgaser i ett tidigt skede oavsett var branden 
startar. Golv har lägst ytskiktsklass av tak, vägg och golv. Kraven är utformade på det här 
sättet med hänsyn till hur en brand sprider sig på ytor i olika riktningar. Det brinner snabbt 
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på vertikala ytor för att strålning från lågorna samt brandgasen förvärmer och får materialet 
att pyrolysera ovanför själva flammorna. Tak utsätts på liknande sätt då brandgaserna samlas 
här och värmer upp, därav de högre ytskiktskraven. Tabell 1, 2 och 3 ger en samlad överblick 
över ytskiktsklasser baserade på bland annat våningsantal, byggnadsklass och typ av 
material. 

Tabell 1 – Villkor för ytskikt gällande Br1-byggnader. 

Lägst ytskiktsklass Villkor 
 

A2-s1,do 
 

Upp till 16 våningar. 

D-s2,d2 

Ett av följande villkor måste uppfyllas: 

• Max två våningar 
• Beklädnaden D-s2,d2, täcker endast bottenvåningen 

oberoende på antalet våningar 
• Byggnad med max åtta våningar är försedd med 

automatiskt släcksystem, samt att bottenvåningens 
ytskikt är i lägst klass A2-s1,d0 

• Byggnad med max åtta våningar och klassen D-s2,d2 
täcker en begränsad del av fasaden 

 
 

 

Tabell 2 – Ytskiktsklasser för obehandlat respektive brandskyddsbehandlat trä. (Östman & 
Tsantaridis, 2014) 

Ytskiktsklasser för brandskyddsbehandlat 
och obehandlat trä 

Äldre 
klassbeteckning	  

Obehandlat trä D-s2,do Klass ІІІ 

Brandskyddsimpregnerat trä B-s1,d0 Klass І 

Brandskyddsmålat trä B-s1,d0 Klass І 
 
 
 

 Tabell 3 – Krav på 
ytskiktsklasser i olika 
byggnader (BFS 
2014:3) 

 

 

 

Generella krav för vägg 

Byggnadsklass Lägst krav  Äldre 
klassbeteckning Ytskikt 

Br1 C-s2,do	   Klass ІІ 

Br2 D-s2,do	   Klass ІІІ 

Br3 D-s2,do	   Klass ІІІ 
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Lagen säger att fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad 
omfattning. Med begränsad omfattning menas att tillfredställande utrymning ska kunna ske 
och att brandsläckning ska vara möjligt. (BFS 2014:3) 

Fasadbränder startar vanligtvis med en lägenhetsbrand, men kan även spridas från en anlagd 
brand i en intilliggande bil eller sopcontainer. Trycket och värmen från en lägenhetsbrand får 
glasfönstret att gå sönder vilket leder till att lågor och varm brandgas strömmar ut genom 
fönstret längs fasaden. På samma sätt kan värmen från en fasadbrand få fönster att gå 
sönder, vilket kan resultera i en lägenhets brand Brandskyddsbehandlat trä har en bra 
ytskiktsklass i jämförelse med obehandlat trä, men inte tillräckligt bra för att få användas 
obegränsat i alla konstruktioner. En brand kan sprida sig på flera möjliga sätt i ytterväggen. 
Det är specifikt fyra brandsspridningssätt längs ytterväggen som bygglagstiftningen nämner 
att man ska beakta, se en illustration i Figur 7, för Br1-byggnader. 

 

 

Figur 7 – ”Brandspridningsvägar, yttervägg i Br1-byggnad” (Staffan, Frantzich, Jönsson, & 
Marberg, 2012). 

 

Enligt BBR 5:551 Ytterväggar för byggnadsklass Br1 (BFS 2014:3): 

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  
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Br1-ytterväggskonstruktion ska vara utförd så att den uppfyller BBRs krav för 
brandspridning i ytterväggskonstruktion. Lösningsförslag kan avläsas från eller genom 
allmänna råden i BBR 5:551. 

I de fallen att en ytterväggskonstruktion inte uppfyller de allmänna råden enligt Boverkets 
byggregler kan fasadytskiktet eller ytterväggskonstruktionen testas enligt SP FIRE 105. En 
ytterväggskonstruktion godkänd enligt SP FIRE 105 blir automatiskt berättigad i villkoren 2, 
3 och 4 enligt tabell 4. 

Tabell 4 – Alternativ på hur kraven kan uppfyllas. (BFS 2014:3) 

Lösningsalternativ enligt BBR 

1 Täta brandscellsgränser som uppfyller EI-kraven som testats av standardbrandkurva 

2 
Väggen innehåller enbart material i klass A2-s1,d0 alternativt att konstruktionen avskiljs 
på ett sådant sätt att brandspridning förhindras. Till exempel lägger in skarvar av 
obrännbart material. 

3 
Använder obrännbart material A2-s1,d0. 
Fasadmaterial i D-s2,d2 användas som lägst fasadmaterialklass om någon av följande 
villkor uppfylls, se tabell 2 nedan 

4 
Konstruktionen ska utformas så att glassplitter från fönster eller större delar av fasaden 
inte faller ner och skada personer.  

 

3.2 Bärförmåga 

3.2.1 Allmänt 

Möjligheten att kunna bibehålla bärförmågan under ett brandförlopp är av stor vikt för att 
förhindra vidare brandspridning och säkerställa utrymning. Träets bärförmåga försämras 
inte av värme på samma sätt som stål, utan materialet förkolnar när det utsätts för flammor 
eller höga strålningsvärden. Kolet som bildas har en isolerande effekt mot elden och värmen 
för underliggande icke exponerat trä. Kolskiktet har ingen hållfasthet medan hållfastheten på 
träet innanför kolskiktet är näst intill intakt. Detta gör trä till ett bra material när det gäller 
bärförmåga vid brand. Massiva träkonstruktioner som limträbalkar har generellt sett ett bra 
brandmotstånd vid fullt utvecklad brand. Förkolningshastigheten beror på träslagets 
kompakthet och typ. Träslagen furu och gran, som definieras som de vanligaste 
byggmaterialen, har en förkolningshastighet till 40 mm per timme. (Träguiden, 2014). 

3.2.2 Bygglagstiftningen 

Kravet på bärverk i trä i flervåningshus varierar beroende på var i huset de bärande delarna 
ska verka. Alla bärverk i Br1-byggnader är alltid minst brandsäkerhetsklass 4 eller 5. Valet av 
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brandsäkerhetsklass beroende på hur stor personskada byggnadsdelen kan orsaka vid en 
kollaps. Tabell 5 nedan visar definitionen av brandsäkerhetsklasser.  

Tabell 5 – Definition av brandsäkerhetsklasser (BFS 2013:10) 

Brandsäkerhetsklass Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdel 
1 Ringa 

2 Liten 

3 Måttlig 

4 Stor 

5 Mycket stor 

 

Det finns möjlighet att sänka kravet i brandsäkerhetsklass 4, om brandbelastningen är mer 
än 800 MJ/m², och 5 med ett tekniskt byte i form av installation av en automatisk 
vattensprinkleranläggning. (Thor, 2012) 

Bärverk i Br2- byggnader utförs högst i brandsäkerhetsklass 3, med två undantag. Det första 
gäller källarplan i två våningar då det nedersta blir brandsäkerhetsklass 5. Det andra gäller 
då kravet på bärighet understiget brandcellsavskiljandeväggar, för till exempel lägenheter 
med EI 60 då även R måste ökas till R 60, se figur 8. (Thor, 2012) 

 

  

 

Figur 8 – Krav på bärförmågan, R, hos olika konstruktionsdelar beroende på antalet våningar i Br1-
byggnader. (Thor, 2012) 
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3.3 Brandtekniska klasser 
I det här kaplitet beskrivs de olika brandtekniska klasserna och hur de förhåller sig till 
varandra.  

3.3.1 Bruksklasser 

Olika brandskyddsmedel har olika bra fuktbeständighet, förmåga att stå emot fukt. Utifrån 
det delas de in i olika bruksklasser, se Tabell 6, till exempel inom- och utomhusmiljö. 
(Träguiden, 2014) De nya bruksklasserna är ett komplement till de vanliga brandsklasser. 
Bruksklasser bestäms enligt Nordtestmetod, NT Fire 054, och europeiska specifikationen 
CEN/TS 15912, med främsta syfte att definiera beständigheten hos brandskyddsbehandlat 
trä, i bland annat fuktiga miljöer. (NBT-Nordiskt Brandskyddat Trä, 2014) Liknande 
indelning används i USA och Storbritannien, där brandskyddat trä används i större 
omfattning (Östman & Tsantaridis, 2014). 

Tabell 6 – Översikt på bruksklasserna för brandskyddat trä. (NBT-Nordiskt Brandskyddat Trä, 
2014) 

Förteckning Användningsområde  

O 
Kortvarig användning 
inomhus 

Krävs ingen dokumentation av beständighet 

INT Inomhus i byggnader 

Kräver enbart bestämning 
av fuktkvot vid höga relativa 
luftfuktigheter samt frånvaro av 
saltutfällningar. 

EXT 
Utomhus, i t ex höga 
fasader 

Krävs brandsprovning av efter 
väderexponering 

 

3.3.2 SP FIRE 105 reviderad utgåva 5 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har utvecklat en metod att prova hur en 
ytterväggskonstruktion eller en fasadbeklädnad reagerar vid en simulerad rumsbrand. 
Försöket bygger på att efterlikna en rumsbrand där lågorna från elden slår ut från fönstret 
upp mot fasaden. Försöket mäter flamspridningshastigheten, vertikalt och horisontellt längs 
fasadytan och att inga lösa väggdelar faller ner under brandförloppet. Enligt SPs 
metodbeskrivning, omfattar studien endast vertikala ytterväggs. (Swedish National Testing 
and Research Institute, 1994) 
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3.3.3 Verksamhetsklasser, Vk 

Byggnader delas in i olika verksamhetsklasser, se Tabell 7, utifrån personers lokalkännedom 
eller förmåga att själv sätta sig i säkerhet vid fall av utrymning samt om de förväntas vara 
vakna. 

Tabell 7 – Sammanfattning över verksamhetsklasserna enligt BBR. (BFS 2014:3)  

 
Personer 
förväntas 
vara vakna 

Personer 
förväntas till stor 
del kunna sätta 
sig själva i 
säkerhet 

Personer 
förväntas ha god 
lokalkännedom 

Exempel på 
verksamhet 

Vk 1 JA JA JA 
Kontor,  
Industri mm 

Vk 2    
Publika lokaler och 
samlingslokaler 

Vk 2A JA JA NEJ 
Lokaler med max 150 
personer 

Vk 2B JA JA NEJ 
Samlingslokal för fler än 
150 personer 

Vk 2C JA JA NEJ 

Samlingslokal för fler än 
150 personer där alkohol i 
begränsad mängd 
konsumeras 

Vk 3    Bostad 

Vk 3A NEJ JA JA 
Vanliga bostadslägenheter, 
fritidshus, småhus mm. 

Vk 3B NEJ JA JA 
Gemensamt boende, ex. 
hem för ensamkommande 
flyktingbarn 

Vk 4 NEJ JA NEJ 
Hotell 
Vandrarhem 

Vk 5    Vårdmiljöer 

Vk 5A NEJ NEJ NEJ 
Förskola 
Dagis 

Vk 5B NEJ NEJ NEJ Behovsprövat boende 

Vk 5C NEJ NEJ NEJ Sjukhus 

Vk 5D NEJ NEJ NEJ 
Fängelse 
Häkte 

Vk 6* JA JA JA 
Pappersbruk 
textilindustri 

*Verksamhet med förhöjd risk för uppkomst av brand eller en lokal där en brand snabbt kan 
eskalera 
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3.3.4 Byggnadsklasser 

Utifrån skyddsbehovet kan byggnader delas in i olika brandtekniska byggnadsklasser, se 
Figur 9. 

- Br0 - Byggnad med mycket stort skyddsbehov 
∼ Större byggnader >16 våningar 
∼ Verksamhetsklasserna 5C/5D mm. 

- Br1 - Byggnad med stort skyddsbehov 
∼ Byggnader med tre eller fler våningar (gäller inte småhus) mm. 

- Br2 - Byggnad med måttligt skyddsbehov 
∼ Byggnader med två våningsplan 
∼ Enplansbyggnad med en yta större än 200 kvm mm. 

- Br3 - Byggnad med litet skyddsbehov 
∼ Enplanshus mm 

 
Br0 – Byggnader kräver analytisk dimensionering1 av brandskyddet. Se kapitel 5:22 i 
Boverkets byggregler. (BFS 2014:3) 

 

Figur 9 – Övergripande beskrivning på byggnadsklasser. (Thor, 2012) 

  

                                                        

1 Analytisk dimensionering – Byggnadens brandskydd ska inte utföras med förenklad dimensionering 
utan utföras genom 
– kvalitativ bedömning, 
– scenarioanalys, 
– kvantitativ analys  
Eller motsvarande metoder samt en kombination av dessa tre. (BFS 2014:3, 2014) 
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3.3.5 Klassbeteckningar 

Brandklassbeteckning som till exempel EI, ska inte förväxlas med materialegenskaper som 
ytskiktsklasser. Det vill säga, EI är ett exempel på en konstruktionsklass för täthet och 
isolering. För att uppnå en viss konstruktionsklass krävs det att flera faktorer som 
isoleringsmaterial, tätskikt och tjocklek inkluderas. 
 
Brandklassbeteckning delas in beroende på funktion i följande klasser:  

R  Bärförmåga,  
E   Integritet (täthet) 
I   Isolering. 

 
Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter.  
Följande klassbeteckningar, se Tabell 8, används för material, beklädnader samt ytskikt. 
(BFS 2014:3) 
 
Tabell 8 – Beskrivning på ytskiktsklasser. (BFS 2014:3) 

Klass Brännbart Kombineras med tilläggsklasserna 

A1 Nej Nej 

A2 Nej Ja 

B Ja Ja 

C Ja Ja 

D Ja Ja 

E Ja Endast s2 om inget annat anges 

 
Ytskiktsklasserna A2, B, C och D kan kombineras med tilläggsklasserna, se Tabell 9, som 
beskriver hur mycket brandgaser och brinnande droppar materialet avger. (BFS 2014:3) 

Tabell 9 – Beskrivning på tilläggsklasserna för ytskikt och beklädnader. (BFS 2014:3) 

Klass Mängd brandgaser som 
byggnadsdel får avge Klass 

Mängd brinnande 
droppar som 

byggnadsdel får avge 

s1 Mycket begränsad d0 Helt begränsad 

s2 Begränsad d1 Begränsad 

s3 Ingen begränsning d2 Ingen begränsning 
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3.4 Materialet trä 

3.4.1 Trä som byggmaterial 

Träets egenskaper såsom hållfasthet, krypning, svällning, hårdhet med mera beror på 
densiteten hos träet som i sin tur varierar beroende på träslag och på träets hygroskopiska 
förmåga. (Träguiden, 2014)  Krypningar och deformationer kan även variera beroende på var 
i stammen virket kommer ifrån. Stammens innersta del, kärnan, består av döda cellväggar 
fyllda med kåda. Den delen av stammen har högre densitet och är hårdare än resterande 
delar av stammen. Kärnan har även minimal vattenupptagningsförmåga och god hållfasthet. 
Träets isolerande förmåga fungerar som ett naturligt brandskydd för byggmaterialet.  
(Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010)  

3.4.2 Obehandlat trä reagerar till eld 

Trä är ett brännbart material, till och med ett som har används till för att elda med, men då 
används mindre bitar (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010). När trä utsätts för 
värmestrålning från en intilliggande brand eller pilotlåga, startas en kemisk reaktion. Träet 
börjar pyrolysera, avge brännbara gaser. Är träets yttemperatur över 300 °C har den frigett 
tillräckligt med brännbara gaser att det går att antända med en tändkälla. Överstiger 
temperaturen 500-600 °C finns det risk att träet självantänder. Det som antänds är 
pyrolysgaserna från träet, under brandförloppet fortsätter träet avge brännbar gas som 
brinner upp. Så länge det finns tillgång på syre så fortsätter det att brinna. När träet har börja 
förkolna avtar värmeutvecklingen och förbränningen sker med en konstant hastighet. Kolets 
goda egenskaper och träets värmekonduktivitet gör att temperaturen och 
materialegenskaperna innanför är intakta. (Träguiden, 2014)  

3.5 Brandskyddsbehandling av trä 

3.5.1 Brandskyddsimpregnerat trä 

Brandskyddsimpregnering är ingen ny idé utan forskning visar att egypterna använde 
kaliumaluminiumsulfat, så kallat alun, för att gör trä mer eldbeständigt (Kemi- 
Kemikalieinspektionen, 2000). I modern tid utförs brandskyddsimpregnering av trä 
industriellt genom att tillföra brandskyddsmedel direkt i träets cellstruktur genom vakuum- 
och tryckprocess.  

Syret finns naturligt i träet och fungerar som en barriär. I vakuumprocessen frigörs syret från 
vedens cellstruktur och kan genom högt tryck ersättas med brandskyddsmedel (Woodsafe, 
2014). Stora mängder brandskyddsmedlet pressas djupt in i virket, ända till kärnveden. Efter 
tryckimpregneringsprocessen sker en fixering av själva brandskyddsmedlet medan vattnet 
torkas bort i speciella virkestorkar. (Woodsafe, 2014) Fixeringen av medlet är vanligtvis tids- 
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och temperaturberoende. Efter färdig behandling är det brandskyddsimpregnerade träet klar 
för användning, det behövs ingen efterbehandling eller skyddskläder för att hantera 
materialet. (Woodsafe, 2014) 

Tillverkarna av brandskyddsimpregnerat trä menar att det råder stor okunskap på 
marknaden, att flera tillverkare påstår sig tillhanda likvärdigt brandskyddsimpregnerat virke 
som i själva verket inte är godkänt eller klassificerat av SP. (Woodsafe, 2014) 

3.5.2 Brandskyddsmålat trä 

Brandskyddsfärg kan bli certifierad med fasadtestet SP FIRE 105 samt delas in i 
bruksklasserna enligt NT Fire 054 (Teknos AB, 2013). Certifierad färg ger en ytskiktsklass B-
s1,d0. Eld och Vatten, Protega samt Teknos, är enligt Jansson2 några av de populäraste 
tillverkarna av brandskyddsfärg för trä i norden där den sistnämnda, Teknos, är den enda 
som har en produkt som är av bruksklassen EXT som är klassificerade och godkända för 
utomhusbruk. 

Nästan alla tillverkare av brandskyddsfärger har en grundfärg i transparent eller vit som 
sedan målas över med ett topplack. Själva appliceringen kan utföras med roller, pensel eller 
genom spraymunstycke. Den vanligaste metoden för stora ytor är spraymunstycke, även 
kallad spraymetod. En tidseffektiv metod som ger ett jämt lager färg menar Jansson3. 
Brandskyddsfärgen appliceras vanligtvis när panelen eller liknande är färdig monterad. 
Underlaget ska vara obehandlat och fritt från damm för bästa resultat. Viktigt att tänkta på är 
omgivande temperatur och luftfuktighet när färgen ska målas på. Temperaturen bör inte 
understiga +10 °C och materialets fuktkvot måste ligga över 10 procent för att garantera 
prestandan. (Protega AB, 2013)  

Teknos brandskyddsfärg är den enda som aktivt används för utomhusbruk. Protegas färg kan 
i kombination med ett topplack användas på skyddanden områden som tillexempel fasader 
skyddade från nedebörd. Teknos metod bygger tre olika omgångar av strykningar med bland 
annat brandskyddsfärg medans de andra märkerna bygger på ett grundlager med ett 
skyddande topplack.  

Teknos två första strykningar utförs industriellt med kontrollerad mängd färg vid varje 
moment. Färgen härdas tillsammans med träet i en torkugn innan de transporteras till 
byggarbetsplatsen och monteras. Tredje lagret appliceras efter att virket är monterat. 
(Teknos AB, 2013)  

 

 

                                                        

2 Krister Jansson, Arbetsledning Brandskydds Målarna, telefonsamtal 22 december 2014. 
3 Krister Jansson, Arbetsledning Brandskydds Målarna, telefonsamtal 22 december 2014. 
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3.5.3 Arbetsmiljö 

Brandskyddsimpregnerat trä 
Brandskyddsimpregnerat trä har sina fördelar med att allt förarbete sker på fabriken vid 
själva impregneringsprocessen. Enligt Stefan Hedqvist, produktionschef på Woodsafe, är det 
ingen skillnad på obehandlat trä som brandskyddsimpregnerat trä vid monteringsmomentet. 
Virket levereras till byggarbetsplatsen och kan monteras på samma dag. Dock menar SP att 
brandskyddsimpregnerat trä ska kompletteras med färg som fungerar tillsammans med 
brandskyddsbehandlingen. (Sandberg, Pousette, Karlsson, & Sundqvist, 2013)  

Brandskyddsmålat trä 
Vid applicering av brandskyddsfärg används vanligtvis spraymunstycke som sprider ut 
färgen med ytterst små droppar för att ge ett så jämt och kontrollerat lager av färg som 
möjligt. Dessa små droppar bildar dammoln som kan vara irriterande för luftvägarna om de 
råkas inhaleras, därför bör andningsmask användas vid applicering med hjälp av 
spraymetoden4. 

Vid användningen av brandskyddsfärg så tillkommer det minst två moment där träet ska 
strykas eller sprayas för att få ett godkänt skyddande lager. Förutom att detta är två moment 
mer än hos brandskyddsimpregneringen så är själva målningen ett krävande arbetsmoment. 
Arbetsmoment innefattar allt från höga höjder, jobbiga vinklar och kemikalier. I vissa fall kan 
takstolar målas en gång innan de monteras upp menar Jansson5. 

Brandskyddsfärgen NOVATHERM 2FR, som användes i försöken, innehåller inte något som 
är klassad som miljö-eller hälsofarligt, dock så varnar produktens säkerhetsblad om direkt 
hudkontakt med färgen samt för brukaren att andas in färgens dammpartiklar. (Protega, 
2014) 

3.5.4 Miljö 

Träet i sig är ett miljövänligt material jämför med andra material. Träets större fördelar är att 
det är en förnyelsebar produkt och att det krävs lite energi att utvinna på nytt, trä i sig klassas 
som ett koldioxidneutralt byggmaterial. (Träguiden, 2014) 

Brandskyddsimpregnerat trä 
Processen av brandskyddsimpregnerat trä sker på fabrik med stora vacuum- och 
tryckprocesser samt en stor del brandskyddsmedel. Thomas Bengtsson, VD på Woodsafe, 
menar att det är mycket miljö och säkerhetsmedvetna och därav har läckagesäkrade zoner 
och garanterat inga utsläpp från fabriken. Enligt Bengtsson använder Woosafes inga giftiga 
kemikalier under tillverkningsförloppet. Den färdiga produkten är helt fri från giftiga eller 
farliga ämnen så som PBB eller bromerande flamskyddsmedel (Woodsafe, 2014). 

Trä som har blivit brandskyddsimpregnerat är klassat som ett miljöfarligt avfall och ska 
därför slängas på en deponi där de kan tas hand om på bäst sätt för miljön (Sandberg, 
                                                        

4 Krister Jansson, Arbetsledning Brandskydds Målarna, telefonsamtal 22 december 2014. 
5  Krister Jansson, Arbetsledning Brandskydds Målarna, telefonsamtal 22 december 2014. 
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Pousette, Karlsson, & Sundqvist, 2013). Enligt Woodsafes VD, Bengtsson6, klassas inte deras 
produkter som farligt avfall och kan därför återvinnas tillsammans med vanligt trä. 
Produkten ger dock ett försämrat förbränningsvärde än obehandlat trä. 

Brandskyddsmålat trä 
Brandskyddsfärgen NOVATHERM 2FR från Protega som även användes i eldningsförsöken, 
se 5.2, är vattenlöslig och det är även täckfärgen 300D som rekommenderas att använda 
som kombinerande skyddslager enligt Klittbo7, därav ingen miljörisk. De anses inte som 
miljö eller hälsofarliga enligt Klittbo. Dock bör färgen ej hamna i avloppet utan bör lämnas 
vidare till återvinningstation för färgåtervinning enligt des egna produktblad. Utifrån Sunda 
hus miljödata, ett opartiskt svenskt företag som jobbar med granska produkter med avseende 
på miljö och hälsa, används hälsofarliga ämnen under tillverkningen av NOVATHERM 2FR 
(Miljödata, 2015).  

3.5.5 Ekonomi 

Utgifterna har en stor roll i byggbranschen och det är bra att veta varför det specifika 
brandskyddet eller byggnadsmaterialet har blivit valt. ”Bara för att lösningen är dyrast 
betyder det inte att den är den bästa.”8 

Priset från brandskyddsimpregnering, brandskyddsmålning och obehandlat trä sker med 
olika enheter. För brandimpregnering och obehandlat trä är det enbart själva materialet som 
är prissatt, sedan tillkommer montering. Kostnaden för brandskyddsmålning är per 
kvadratmeter och inkluderat arbetskraft, material och färg.9 Priset kan varier beroende om 
själva virket ska ingå. Brandskyddsimpregnering däremot är det bara materialkostnad och 
montering vilket är en vanligt förekommande utgift på en byggarbetsplats. Dessa faktorer är 
det viktigt att tänka på i en omkostnadskalkyl. För att kunna jämföra de olika 
brandskyddsmetoderna kommer en approximativ omräkning ske på enheterna för att ge ett 
så likvärdigt resultat. Hela beräkningen över priser redovisas i bilaga E. En annan faktor som 
kommer granskas är de olika brandskyddsmetodens livslängder för att kunna jämföra 
återbetalningstiden, PayBack-time. Resultaten och prisjämförelserna redovisas i Tabell 
10,Tabell 11 och Tabell 12.  

                                                        

6 Thomas Bengtsson, VD/CEO på Woodsafe i Västerås, mejlkontakt 150126. 
7 Helen Klittbo, VD Protega, telefonintervju den 22 december 2014.   
8 Johan Lundin, WSP, lektion i riskhantering 2014. 
9 Krister Jansson, Arbetsledning Brandskydds Målarna, telefonsamtal 22 december 2014. 
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Tabell 10 – Prisjämförelse på mälarpanel, från löpmeter till kvm. 

Mälarpanel Pris/lm* Pris/kvm 

Obehandlat trä 13 kr 108,3 kr 

Brandskyddsimpregnerat 11 kr 91,6 kr 

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 18 kr 150 kr 

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   31 kr	   258,3 kr	  
*lm = löpmeter 
 
 
 
Tabell 11 – Prisjämförelse på 45 x 145 regel, från löpmeter till kvm. 

Träregel Pris/lm* Pris/kvm 

Obehandlat trä 23,5 kr 61,8 kr 

Brandskyddsimpregnerat 26 kr 68,4 kr 

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 57 kr 150 kr 

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   80,5 kr	   211,8 kr	  

 

 

Tabell 12 – Visar årliga investeringen i varje brandskyddsmetod. 

PayBack-Time Livslängd	   Mälarapanel Träregel 
[År]	   [Pris/år]	   [Pris/år]	  

Obehandlat trä 15	   7,22 kr	   4,12 kr	  

Brandskyddsimpregnerat 40-50	   2,29 kr	   1,71 kr	  

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 25	   6 kr	   6 kr	  

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   25	   10,33 kr	   8,47 kr	  
 

  



24 

 

Livslängden för träkonstruktioner varierar mycket beroende på olika faktorer till exempel 
hur bra träet underhålls, väder-, sol-& vindpåverkan osv. Trä för utomhusbruk brukar inte 
vara obehandlat, det vanligaste skyddet för väder och vind är att ytbehandla trä med ett par 
strykningar färg. En fasad med minimalt underhåll brukar hålla ca 15 år. (Träguiden, 2015) 
Brandskyddsimpregnerat trä har en livstid på ca 40 – 50 år, enligt Bengtsson.10 Tidigare 
forskning från SP menar att brandskyddsimpregnerat trä i utomhusmiljö har svårt att 
bibehålla sin brandskyddseffekt och beständighet, att materialet på grund av klimatet lakas 
ur snabbare än beräknat. (Sandberg, Pousette, Karlsson, & Sundqvist, 2013, s. 21) 
Brandskyddsfärg har en hållbarhet på 25 år om de appliceras korrekt. (Miljödata, 2015) Dock 
kan vissa underhållsarbeten behövas göra under loppet av dessa 25 år. Speciellt om ytorna är 
i en utsatt miljö där de kan utsättas för slitage eller andra skador som skava av färgen. Detta 
är inget ovanligt och gäller i stort sätt alla målningsarbeten menar Jansson.11  

 
  

                                                        

10 Thomas Bengtsson, VD/CEO på Woodsafe i Västerås, mejlkontakt 150126. 
11 Krister Jansson, Arbetsledning Brandskydds Målarna, telefonsamtal 22 december 2014. 
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 EXEMPEL - ÄLVSBACKA STRAND 4

Ett av Sveriges högsta bostadshus helt i trä finns i Älvsbacka Strand i Skellefteå, (Figur 10). 
Trä har alltid varit ett självklart byggmaterial i Skellefteå och tillgångarna har varit goda för 
att genomföra ett projekt som Älvsbacka Strand. (Stehn, Rask, Nygren, & Östman, 2008) 

 

 
Figur 10 – Bilden visar två av de tre husen på Älvsbacka strand. (White, 2014) 

I andan att bygga ett flervåningshus helt i trä har arkitektbyrån White Arkitekter tillsammans 
med Martinsons Byggsystem AB och Lindbäcks Bygg AB konstruerat och byggt ett hus 
bestående av i huvudsak av trämaterial. Största delarna av bärverken i konstruktionen är av 
olika former av trä. Alla tre företagen har tidigare erfarenhet av byggprojekt som inkluderar 
olika typer av träkonstruktioner.  Materialvalen för varje byggnadsdel sammanfattas i Tabell 
13. Det första trähuset blev färdigställt år 2008 och det tredje och sista år 2010. Respektive 
hus innehåller 18 lägenheter fördelat på sex våningar och ett mindre vindsplan. (Stehn et al. 
2008) 

Husfasaden består utav limträpanel för att ge ett karaktäristisk utseende enligt arkitekterna, 
(White, 2014). Grunden är en platsgjuten betongplatta dimensionerad för att bära upp 
konstruktionen. Stora delar av huset, så som vägg, bjälklag och trappor är prefabricerade 
byggelement. Det vill säga att byggdelarna är sammanbyggda under torra, rena och 
kontrollerade förhållande. Väggar, tak och golv monteras ihop till färdiga moduler i fabriken 
innan de transporteras till arbetsplatsen. Framme på byggarbetsplatsen kan de färdiga 
modulerna snabbt monteras under ett väderskydd för att undvika fuktskador och andra 
väderpåverkningar. (Stehn, Rask, Nygren, & Östman, 2008) 



26 

 

Som stabiliserade system i konstruktion används limträ och korslimmade massivträskivor 
(KL – skivor) i väggarna. KL-skivan deformeras minimalt vid kontakt med fukt eller 
belastning. (Stehn, Rask, Nygren, & Östman, 2008) 

 
Tabell 13 – Beskrivning av materialval till olika byggnadsdelar. (Stehn, Rask, Nygren, & Östman, 
2008) 

Byggnadsdel Materialtyp Annat 

Yttervägg, Bärande Korslimmade 
massivträskivor 

En tjockare skiva ger en 
styvare starkare vägg. 

Bjälklag Kassettbjälklag 
Liv och fläns av limträ 
Bärs upp av massivträskiva 
Isoleras med mineralull 

 

Hisschakt 
Massivträvägg, 
kompletterad med stålram 

 

Balkongbjälklaget 
Korslimmade 
massivträskivor 

 

Trappa 

Vangstycket - limträ 

Trappsteg – Platsgjuten 
betong 

 

Ytterväggsfasad Limträpanel  
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 GENOMFÖRDANDE AV FÖRSÖK 5

I detta kapitel beskrivs hur försöken på de olika brandskyddsmetoderna har genomförts. 
Försöken skiljer sig mellan bärförmåga och fasad och ytskikt.  

5.1 Ytskikt – Fasad 
I resultatet beaktas flamspridningshastigheten samt kolskiksdjupet på alla tre fasader. En 
viktig del är att urskilja vilka ytor som är förkolnade och vilka som är enbart nedsotade. Figur 
11 illustrerar fasadernas skick efter utfört försök samt storleken av kolskikten för varje 
enskild fasad. Markeringar har ritats ut för att tydliggöra vad på fasaderna som är kolskikt 
och vad som enbart är missfärgning av sotpartiklar. Sammanställning över brandspridningen 
för varje fasad kan utläsas ur Tabell 14. 

 

 

Figur 11 – Markering för förkolningsytor på respektive panel: 1) Obehandlat, 2) Brandskydds-
impregnerat och 3) Brandskyddsmålat. 
 

 

Tabell 14 – Sammanställningen över undersökningen på brandspridningen längs alla tre fasader 

Fasad Typ Spridningshastighet 
[cm/s] 

Kolskiktsdjup[mm] 
mätt från botten [cm] 

Nr 1 Obehandlad 1 cm/s 
40 cm               2 mm 
60 cm               7 mm 

Nr 2 Brandskyddsimpregnerad 0,5 cm/s 
40 cm               2 mm 
60 cm               5 mm 

Nr 3 Brandskyddsmålad 1,2 cm/s 
40 cm               3 mm 
60 cm               7 mm 
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Figur 12 beskrivs flamsspridningshastigheten för varje fasad samt de högsta gastemperaturer 
de hade under själva försöket. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Graf över brandspridningshastigheten för alla tre fasader. 

Fasadernas högsta uppmätta fasad- och strålningstemperatur redovisas i Tabell 15 nedan. 

 

Tabell 15 – Sammanställning över strålnings temperaturer, bakom fasaderna och tre meter framför. 

 

  

Fasad Typ Högsta temperatur 
vid fasaden [°C] 

Högsta strålnings-
temperatur framför 

fasad [°C] 

Nr 1 Obehandlad 612 °C 68 °C 

Nr 2 Brandskyddsimpregnerad 335 °C 102 °C 

Nr 3 Brandskyddsmålad 217 °C 121 °C 
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5.2 Bärförmåga – Träregel 
Resultaten från eldningen av de fem olika brandskyddsbehandlade reglarna samt två 
obehandlade träreglar illustreras i figur 13 nedan. 

  

Figur 13 – Reglar efter brandpåverkan men innan tryckprov. 

Sammanställning av böj- tryckprovtagningarna redovisas i Tabell 16. Där framgår vid vilken 
belastning reglarna går till brott i Instron-maskinen. 

Tabell 16 – Resultat över när reglarna går till brott. 

Regel Typ 
Belastning 

vid brott 
[kN] 

Allmänt 

Nr 1 Obehandlad 16 Flera kvistar. 
Enbart 3 minuter i brännugnen 

Nr 2 Obehandlad ∞ Eldad i första omgången, stor 
brandpåverkan på regeln 

Nr 3 Brandskyddsimpregnerad 29,5 Längs till höger, lite förkolnad 

Nr 4 Brandskyddsimpregnerad 19 Placerad i mitten, mest 
påverkad av gaslågan 

Nr 5 Brandskyddsimpregnerad 28,5 Längs till vänster i ugnen 

Nr 6 Brandskyddsmålad ∞ Gick inte att mäta. Balken höll 
inte för belastningen 

Nr 7 Brandskyddsmålad ∞ Samma som ovan 
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 RESULTAT 6

6.1 Analys av brandskyddsmetoder 
I detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien om möjliga brandskyddsmetoder för 
träfasader och lösningsförslag som bland annat används för flervåningshus i trä.  

6.1.1 Brandskyddsmedel 

Forskning visar att utvecklingen har kommit långt när det gäller trä och brandskyddsmedel. 
Hjälpmedel som bruksklasser och krav på CE-märkning gör det även lättare för kunden att 
välja rätt brandskyddsmedel utifrån sitt behov, ute eller inne. Med hjälp av brandskyddsfärg 
eller impregnering kan trä få en ytskiktsklass av B-s1,d0 som är en tydlig förbättring än 
naturliga värdet D-s1,d0. 

Brandskyddsimpregnerat trä går att använda både i utomhus- och inomhusmiljö, samtidigt 
som det idag enbart finns en brandskyddsfärg ute på marknaden som klara utomhusmiljöer. 
Övriga tillverkare har enbart brandskyddsfärg som går att använda i inomhusmiljöer samt 
ytor som är skyddade från direkt väderpåverkan, till exempel undertak i loftgång.  

Forskning utförd av experter inom området, brandskydda trä, på SP menar att det finns en 
risk att brandskyddsimpregnerat trä får försämrade brandegenskaper på grund av att 
brandskyddsmedlet lakas ut. (Birgit Östman; Lazaros Tsantaridis, 2013) Sannolikheten är 
störst i utomhusmiljöer. En av tillverkarna menar dock att de har gjort framsteg med 
produktutvecklingen och att den inte längre är hygroskopisk och har längre livslängd än 
tidigare. 

Genom funktionskraven i BBR regleras användandet av obehandlat trä som fasadbeklädnad i 
Br1-byggander. Genom att använda brandskyddsbehandlat trä blir fasaden säkrare mot 
brandspridningen. Fast brandskyddsbehandlat trä inte uppfyller BBR krav på tillåtna 
ytskiktsklass för att beklä fasaden obegränsat med, så kan denna typ av fasad testas enligt SP 
FIRE 105. Oberoende om materialet klarar testet är det ett alternativ för en mer 
brandskyddstålig fasad. 

6.1.2 Sprinkler  

Enligt Boverket kan träfasader användas utan begränsningar i konstruktioner upp till två 
våningar. Fasader i trä tillåts även för hus mellan två och åtta våningar i de fallen att 
sprinklersystem installeras, genom ett så kallat tekniskt byte. Sprinklerna förhindrar en 
övertändning av rummet genom att kyla ner brandgaserna. Det här innebär bland annat att 
glasrutorna inte går sönder och elden kan därmed inte slå ut genom fönstret mot fasaden och 
upp mot takfoten och sprida branden vidare. (Östman, o.a., 2002) 
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Brandstopp 

Kravet enlig BBR är att elden inte får sprida sig längs fasaden eller inuti väggen. Genom att 
använda brandstopp kan spridningen av branden förhindras. Att bygga in brandstopp i 
ytterväggskonstruktion är ett sätt att minimera fasadbrandspridningen. Brandstopp kan vara 
ett obrännbart material som tegel eller stenull som byggs in i konstruktionen, i hålrum och i 
spalter för att förhindra brandspridning i ytterväggen. (Östman, 2012) Perforerad plåt kan 
användas under bärläkt för att förhindra brandspridning upp till vindsutrymmen och längs 
med takfoten (Träguiden, 2014). 

6.2 Genomförda försök  

6.2.1 Ytskikt - Fasad 

Fasaden byggd av obehandlat trä testades för sig medan de andra två fasaderna, 
brandskyddsimpregnerad och brandskyddsmålad, testades samtidigt. Brandförloppet skiljde 
sig från varje fasad. 

Fasaden med obehandlat trä började brinna då fatet antändes. Elden spred sig vertikalt men 
den spred sig även i sidled. Ytan som blev förkolnad var ca 50 procent av hela fasaden. I 
samband med att bränslet började ta slut och elden avta, så avtog även branden längs 
fasadytan.  

Den brandskyddsmålade och den brandskyddsimpregnerade fasaden stod emot elden bättre 
än den obehandlade fasaden, se Figur 14. Den brandskyddsmålade fasaden började brinna 
efter en minut se. Brandskyddsimpregnerade fasen antändes aldrig såsom de andra två 
fasaderna. Så länge inte eldkällan låg mot fasaden så skedde ingen vidare brandspridning. 
Temperaturaturerna varierade även beroende på fasad, Figur 15. 

 

Figur 14 – Alla tre fasader 14 sekunder efter antändning. Från vänster: brandskyddsimpregnerad, 
brandskyddsmålad och obehandlad fasad. 
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Två minuter efter att branden startade är halva brandskyddsmålade fasaden antänd medan 
den brandskyddsimpregnerade fasaden knappt brinner. När dieseln har brunnit upp upphör 
även brandspridningen längs fasaden. 

 

Figur 15 – Visar en graf över gastemperaturen av alla tre fasader. 

6.2.2 Bärförmåga - Träreglar 

Alla träreglar har blivit brandpåverkade men med varierande omfattning. Beroende på var i 
ugnen de blev placerade har de fått olika mycket brandpåverkan. Reglarna som placerades i 
mitten har förkolnadats över störst ytor, medan de reglar som stod på sidorna har fått något 
mindre area påverkad av elden.  

De obehandlade reglarna började pyrolysera direkt vid kontakt med flamman. Det 
brandskyddmålade träet hade förmåga att stå emot lite längre, men efter ca två minuter 
började även det att brinna. De brandskyddsimpregnerade reglarna stod emot bäst, träet 
började brinna och förkolna efter sex minuter. Den regeln som var placerad i mitten blev 
även i det här fallet blev påverkad i störst utsträckning. Till skillnad från de 
brandskyddsmålade reglarna och den obehandlade regeln som var tvungna att släckas med 
brandsläckare, slutade de brandskyddsimpregnerade reglarna att brinna så fort gaslågan 
stängdes av. 

Tryckprovningen i Instron gav resultaten att de brandskyddsimpregnerade reglarna var näst 
intill intakta i sin bärförmåga medan de brandskyddsmålade reglarna inte gav några bra 
mätvärden på grund av att större delar av reglarna hade förkolnats. 
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 DISKUSSION AV GENOMMFÖRDA FÖRSÖK 7

Både brandskyddsmålat och impregnerat trä uppfyller högre krav än obehandlat trä. Att få en 
förbättrad ytskiktsklass, från D-s1,d0 till B-s1,do, är däremot inte tillräckligt för att bygga 
Br1-byggnader med obegränsad mängd trä utan att behöva utföra någon form av tekniskt 
byte eller pröva fasaden enligt SP FIRE 105.  

Utifrån genomförda försök och produktinformation anses brandskyddsimpregnerat trä vara 
bäst utifrån aspekterna: bärförmåga, brandmotstånd, miljöpåverkan, arbetsmiljö samt 
ekonomi. Produkten kan monteras direkt efter leverans då behandlingen med 
brandskyddsmedel redan har gjorts på fabriken. Varan kräver minimalt underhåll efter 
monteringen för att bibehålla sitt brandskydd. Olika parter säger olika saker, 
forskningsinstitutet menar att det krävs ett extra lager färg för att klara beständigheten vilket 
ger ett extra arbetsmoment medans tillverkarna hävdar att detta inte är nödvändigt för att 
uppnå brandskyddskraven eller beständigheten. Men brandskyddsimpregnering ger ändå ett 
bättre brandskydd enligt försöken som gjordes i detta arbete.  

Något som var överraskande var prisjämförelsen. Se tabell 17 nedan. Att 
brandskyddsimpregnering var billigast, även mer prisvärd än obehandlat trä. 

Tabell 17 – Visar årliga investeringen i varje brandskyddsmetod. 

PayBack-Time Livslängd	   Mälarapanel Träregel 
[År]	   [Pris/år]	   [Pris/år]	  

Obehandlat trä 15	   7,22 kr	   4,12 kr	  

Brandskyddsimpregnerat 40-50	   2,29 kr	   1,71 kr	  

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 25	   6 kr	   6 kr	  

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   25	   10,33 kr	   8,47 kr	  
 

Nackdelarna med att använda brandskyddsmålning respektive brandskyddsimpregnering är 
okunskapen bland konsumenterna om vilken produkt som passar deras ändamål. Brist på 
vetskapen om vilka certifikat som krävs för att godkänna produkten och vad som gäller enligt 
Boverkets byggregler kan leda till felaktig användning av produkten.  Brandskyddsmålad och 
brandskyddsimpregnerad fasad kan ge en falsk känsla av säkerhet, det är därför viktigt att 
informera om produktens begränsningar. 

7.1 Ytskikt – Fasad 
De genomförda försöken visar en tydlig skillnad mellan brandskyddsimpregnerad och 
brandskyddsmålad fasad. Den brandskyddsimpregnerade fasaden visade tydligt motstånd 
från att antändas och var bättre än den brandskyddsmålade fasaden. Den 
brandskyddsimpregnerade träfasaden började brinna svagt efter 2-3 minuter. Den märkbara 
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brandspridningen skedde längs kanten, med största sannolikhet på grund av kvarvarande 
cellplast som satt kvar från tidigare försök och nu smälte och antändes. 

Den brandskyddsmålade fasaden stod emot längre än obehandlat fasaden, dock var 
spridningshastigheten snabbare när fasaden väl hade antänt. Den obehandlade fasaden 
antändes på kortast tid. 

Utifrån alla tre olika fasader visar brandskyddsimpregnerat trä bäst resultat i 
brandskyddsmotstånd- och ytskiktsaspekt.  Största anledningen till den ojämna fördelningen 
av kolskiktet var på grund av den kvarsittande cellplasten bakom ena sidan på 
brandskyddsimpregnerade fasaden.  

Brandskyddsmedlet går djupare in i träet vid impregnering jämfört med en 
brandskyddsmålning som endast sker på ytan, vilket är anledningen till att den får bättre 
motståndskraft. 

7.1.1 Osäkerheter 

Vinden kan ha påverkat elden genom att tillföra luft så att den blev starkare, högre och 
varmare, därmed brann elden ut snabbare. Vinden kan också ha påverka elden så att den 
vände sig bort från fasaden. Fasadförsöken gjordes under två dagar, båda dagarna med en del 
vind, dock var vindarna vid försökstillfället med brandskyddsimpregnerat och 
brandskyddsmålat trä mycket kraftigare än försökstillfället med obehandlade träet. Det 
syntes tydligt att flammorna trycktes undan av vinden.  
 
Det första försöket att antända den obehandlade träfasaden misslyckades och 
undersökningen var tvungen att avbrytas efter mindre än 15 sekunder på grund av att 
brandkällans ansågs vara för liten.  Detta gjorde att materialet redan var uppvärmt när 
försöket återupptogs och kan ha påverkat det snabba antändningsförloppet.  

En osäkerhet är även är att den brandskyddsmålade fasaden inte blev till 100 procent täckt 
med brandskyddsfärg, eller att lagret av skyddsfärg inte applicerades tillräckligt tjockt som 
rekommenderades för att uppnå bra brandskydd. 

Mätvärdena med hjälp av termoelementen kan vara opålitliga. Genom att värmen stannar 
kvar bakom fasadskivorna och att det var cellplasten som brann på baksidan av den 
brandskyddsimpregnerade panelen och alstrade mer värme.  

7.2 Bärförmåga – Träreglar 
Resultaten efter att ha provtryck reglarna med Instron-maskinen visar att de 
brandskyddsimpregnerade reglarna behöll sin hållfasthet bäst. Genom att de 
brandskyddsmålade reglarna hade förkolnat så pass mycket kunde inte instron-maskinen 
utföra en ordentlig provtryckning, vilket gav otillförlitliga mätvärden. Men till synes var 
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reglarna ordentligt brandpåverkade och förkolnade. Enligt fakta som nämnts tidigare i 
rapporten har kolskiket ingen hållfasthet och därav skulle de ändå inte bära upp bra.  

7.2.1 Osäkerheter 

På grund av att inget termoelement användes vid förbränningen finns det en riska att 
reglarna blev ojämnt utsatta av gaslågan. En till avvikelse är att i första förbränningsförsöket 
fanns en obehandlad regel med, som antändes snabbt och bidrog med en större 
brandbelastning bakifrån på de brandskyddsmålade reglarna. Finns också en osäkerhet i att 
förbränningen påverkade till största delen i ändarna. En osäkerhetsfaktor finns också i 
kvalitén av reglarna då alla de inte kom från samma stock, de är inte likvärdiga med vissa 
mått mätta. Till exempel vissa av de reglar som undersöktes hade större kvistar som gick rakt 
igenom träet.  
Den förkolning som skedde kan ha påverkat regelns effektiva längd. De beräkningar som 
gjordes tidigare för att säkerhetställ att reglarna skulle gå sönder av böjbrott istället för 
skjuvbrott, utgår ifrån längden 0,7 meter. Är regelns effektiva längd kortare än 0,7 meter är 
beräkningarna aktuella vilket betyder att skjuvbrott kan ha skett. 
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 SLUTSATS 8

Syftet med detta examensarbete har varit att testa olika brandskyddsmetoder för trä, delvis 
för att lagkraven har ändrat från detaljkrav till funktionskrav vilket gör det möjligt att bygga 
med vilket material som helst så länge funktionskravet uppfylls. Genom denna lagändring 
har tendensen att bygga fler konstruktioner helt i trä ökat. Vilket gör att fler 
brandskyddsmetoder för trä har kommit ut på marknaden, vissa bättre än andra. Därav de 
utförda försöken på de olika metoderna samt litteraturstudien över de olika referensobjekten 
samt befintliga brandskyddslösningar för flervåningshus i trä.  

 Den brandskyddsmetoden som gav bäst resultat i respektive kategorier: bärförmåga, ytskikt 
och brandmotstånd var brandskyddsimpregnering. Den motstod branden bäst och höll även 
för höga belastningar i tryck-dragprovsmaskinen.  

Att bedöma metoderna ur ett miljötekniskt perspektiv var svårt på grund av att båda 
innehåller kemikalier men tillverkas på fabrik under godkända former och med detta anses 
båda lika farliga alternativt ofarliga för naturen. 

Genomförda försök visar tydligt att den brandskyddsmetod som är lämpligast att använda är 
brandskyddsimpregnering. Produkten är ett bra val både ur ett ekonomisk samt ur ett 
arbetsmiljötekniskt perspektiv.  

De nackdelar som finns med att använda brandskyddsmetoder är att det skapar en falsk 
trygghet, en tro att byggnaden är oantändlig och att ingenting kan hända. Detta kan leda till 
onödiga risktagande eller liknande. 
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 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 9

Efterfrågan på att bygga flervåningshus blir allt mer vanligt samtidigt som nya 
brandskyddsmaterial för trä dyker upp på marknaden. Efterfrågan om nya innovativa 
lösningar för att alternativt kombinera brandskyddet på redan befintliga konstruktioner. 
Därav vikten att fortsätta jämföra och undersöka olika brandskyddsmedel för trä, studera 
deras samverkan med nya innovativa material. Genom djupare studier kan bra produkter 
gallras från mindre bra och et säkrare brandskyddet kan erbjudas i takt med nya komplexa 
byggnader.  

Förslagsvis kan en mer djupgående studie utföras om beständigheten för brandskyddsmedel i 
utomhusmiljö. Flertal andra brandskyddsmedel samt internationella tillverkare borde 
studeras och jämföras med. En studie om det går med hjälp av brandskyddsmedel att 
påverka träts brinnpunkten och på samma sätt fördröja brandförloppet borde också vara av 
intresse. ”Går det att göra träfasaden obrännbar alt likvärdig med A2-s1,d0?” är exempel på 
en tänkbar frågeställning   
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BILAGA A – ENKÄTUNDERSÖKNING – PROTEGA & 
WOODSAFE 

PROTEGA - Med Emma Nordenberg, ansvarig för forskning och utveckling på Protega 

1. Hur beständig är er brandskyddsfärg mot väderpåverkan? 
Svar: Protega tillverkar och säljer endast brandskyddsfärg för inomhus och i kombination 
med skyddslack utomhus under tak 

2. Har ni någon brandskyddsfärg som fungerar för träfasader utomhus? 
Svar: Nej, inte i direkt kontakt med väderpåverkan. Brandskyddsfärgen  

3. Hur många strykningar rekommenderas för att uppnå maximalt brandskydd på en 
träfasad? 

Svar: Brandkravet, B-s1,do, uppnås genom att följa de rekommenderade kraven från en 
tabell i tillverkarens broschyr. Vikten ligger inte i antal strykningar utan i mängden färg 
mätt, g/m2 eller i µm, för att uppnå rätt brandskydd.  

4. Hur ofta måste träytan underhållas under ett år för att bibehålla sitt brandskydd? 

Svar: Inget svar erhållet, varken i broschyrerna eller av Emma Nordenberg 

5.  Har ni någon dokumenterad effekt på hur miljön påverkas av både färg som spills ut, 
färgavlagring och behandlat material som slängs i naturen? 

Svar: Vi arbetar efter vår miljöpolicy som säger att vi alltid ska välja så miljövänliga 
råvaror som är möjligt. Denna bedömning görs utifrån samtal med råvaruleverantör och 
granskning av dokument för råvara såsom säkerhetsdatablad och miljödeklaration samt 
byggvarudeklaration. 

Vi är skyldiga enligt Annex II i REACH -förordningen (EU) nr 1907/2006. att 
sammanställa ett säkerhetsdatablad till användare för våra produkter gällande 
säkerhet, hälsa och miljö där blandning ska vara klassificerad enligt KIFS 2005:7 
och föreskrift (EU) 1999/45/EG. SP har utfört emissionsmätningar på samtliga av 
våra brandskyddsfärger. 
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WOODSAFE – Med Thomas Bengtsson, VD/CEO för Woosafe  
 
1. Deponi, kan använd brandskyddsimpregnerat trä slängas i vanlig trä-återvinning? 

Brandimpregnerat trä klassificeras INTE som träskyddsbehandlat trä såsom NTR. Därför 
kan produkten sorteras in som vanligt trä för förbränning. Produkten ger dock sämre 
förbränningsvärden är vanligt trä.  

2. Var ligger kostnaden för reglar av dimensionen 45*145? 

Om det är gran eller furu så ligger priset runt 26kr p. löpmeter 

3. Kostnaden för Mälarpanel? 

Om det är gran eller furu så ligger priset för 21x120mm runt 10-11kr p. löpmeter. 

4. Används farliga gifter vid själva tillverkningsprocessen, tex PBB? 

Nej. 

5. Krävs det handskar eller annan skyddsutrustning för att hantera den färdiga 
produkten? 

Nej. Vi rekommenderar skyddsutrustning om risk för flisor eller damm uppstår i 
hanteringen, precis såsom för vanligt trä. 

6. Utsöndrar den färdiga produkten ohälsosamma gaser ev farliga? 

Nej. Produkten är godkänd genom typgodkännandebevis att ingen emission förekommer. 

7. Hållbarhet, hur länge håller brandskyddet? 

Livslängden beräknas till 40-50år. Brandskyddande egenskaper på träets samtliga sidor. 

8. Behöver färdig produkt efterbehandlas? 

Vi har två system. Den ena skall ytbehandlas utomhus, den andra inte. Inomhus är det 
valfritt att ytbehandla, men inget krav. 
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BILAGA B – UTRÄKNING AV DIESELPÖL (LITEN) 

(Arvidson & Ingason, 2005) 

 

∆𝐻! = 43,2  𝑀𝐽/𝑘𝑔   Förbränningsvärme  [𝑀𝐽/𝑘𝑔] 
 
𝑚´´ = 𝑚´´

! 1 − 𝑒!!"∙!    𝑘𝑔/𝑚!𝑠  Förbränningshastighet 𝑘𝑔/𝑚!𝑠  
 
𝜒 = 0,7     Förbränningseffektivitet [-] 

𝐴 = 0,49  𝑚!    Area    [𝑚!] 

𝑚´´
! = 0,041  𝑘𝑔/𝑚!𝑠   Förbränningshastighet [𝑘𝑔/𝑚!𝑠] 

 

𝐷 =    !,!"∙!
!

  =0,79  𝑚   Fiktiv diameter  [m] 

 
𝑄 = 𝑚´´ ∙ ∆𝐻! ∙ 𝜒 ∙ 𝐴     Effekt    [MW] 
 
 
𝑘𝛽 = 2,1  𝑚!!    Konstant för bränsle  [𝑚!!] 
 
 
 
𝑚´´ = 0,041 1 − 𝑒!!,!∙!,!" = 0,0332  𝑘𝑔/𝑚!𝑠 
 
𝑄 = 0,0332 ∙ 43,2 ∙ 0,7 ∙ 0,49 = 0,492  𝑀𝑊 → 𝟒𝟗𝟐  𝒌𝑾   
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BILAGA C – BERÄKNING AV TVÄRKRAFT OCH BÖJMOMENT 

Betecknings- och enhetsförklaringar 

N  Newton     [N] 

fVd   Dimensioneringsvärde för skjuvning  [MPa] 

fVk   Längsskjuvning    [MPa] 

VRd   Dimensionerande tvärkraft   [N] 

VEd  Tvärkraft     [N] 

fmd  Dimensionerande värde böjning  [MPa] 

fmk   Böjning parallellt fibrerna   [MPa] 

MRd   Momentkapacitet    [N] 

W  Böjmotstånd     [mm3] 

Mmax  Maximalt böjmoment    [Nm] 

P   Punktlast = 1     [N] 

A   Tvärsnitsarea     [mm2] 

 

Utgår ifrån att punktlasten är densamma och att längden på regeln är 0,75 m 

Eftersträvar med uträkningen att regeln ska gå av på grund av böjbmoment, därav bör den 
vara större än tvärkrafterna  

!!"
!!"

 ≤  !!"#
!!"

  

  

45 

145 

[mm] 

Regel 
C14 
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Kraftberäkningar med avseende på böjbrott 

𝑓!" = 𝑓!" = 14  𝑀𝑃𝑎 

𝑊 =
𝑏ℎ!

6
=
45 ∙ 145!

6
= 157,7 ∙ 10!𝑚𝑚! 

𝑀!" = 𝑓!" ∙𝑊 = 14 ∙ 157,7 ∙ 10! = 2,2 ∙ 10!𝑁𝑚𝑚 = 2,2  𝑘𝑁𝑚 

𝑀!"# =
𝑃 ∙ 𝐿
4

=
1 ∙ 0,75
4

= 0,1875  𝑁𝑚 

 

Kraftberäkningar med avseende på skjuvbrott 

𝑓!" = 𝑓!" = 3𝑀𝑃𝑎 

𝑉!" =
𝐴 ∙ 𝑓!"
1,5

  =
(145 ∙ 45) ∙ 3

1,5
= 13,05𝑘𝑁 

𝑉!" =
𝑃
2
  =

1
2
= 0,5  𝑁 

Kontroll att böjbrott sker innan skjuvbrott 

!!"
!!"

 ≤  !!"#
!!"

→ 13050

!,!
 ≤  0,1875  

!!""
 → 𝑂𝐾 
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BILAGA D – GRAFER FRÅN PROVTRYCKSFÖRSÖK  

 

Figur 16 – Obehandlad träregel, eldad i tre minuter 

 

Figur 17 – Brandskyddsimpregnerad regel, eldad i åtta minuter.
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Figur 18 – Brandskyddsimpregnerad regel, stod i mitten vid eldning. 

 

Figur 19 – Brandskyddsimpregnerad regel. 
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Figur 20 – Brandskyddsmålad regel.  

 

Figur 21 – Brandskyddsmålad regel. 
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Figur 22 – Obehandlad träregel som brann tillsammans med de brandskyddsmålad regel.
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BILAGA E – BERÄKNING ÖVER PRISJÄMFÖRELSEN 

Mälarpanel:  

Informationen som finns gällande brandskyddsfärg är i kvadratmeter och gäller enbart färg 
och arbetskostnad. Detta på grund av att kosnaderna gäller för redan befintlig fasad. En RAD 
redovisar brandskyddsfärg med befintligt material, en annan med material inkluderat. 

Prisuppgifterna gällande de olika brandskyddmetoderan har varierat. Bland annat 
brandskyddsfärg i kvm och brandskyddsimpregnering i lm.  För att kunna jämföra dess mot 
varandra kommer de att räknas om, se ekvationerna nedan. 

Dimension på mälarpanelen är 22 x 120 och det går 8,33 stycken på en kvm. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  𝑝å  𝑒𝑛  𝑘𝑣𝑚 =        !,!
!,!"#

= 8,33 st 

Obehandlat trä = 13 ∙ 8,33 = 108,3  𝑘𝑟 

Brandskyddsimpregnerat trä = 11 ∙ 8,33 = 91,63  𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚 

Brandskyddsmålat, exkl trämaterial = 150/8,33 = 18  𝑘𝑟/𝑙𝑝𝑚 

Brandskyddsmålat ink trämaterial = 13 ∙ 8,33 + 150 = 258,3  𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚 

Brandskyddsmålat ink trämaterial  = 258,3/8,33 = 31  𝑘𝑟/𝑙𝑝𝑚 

 

Mälarpanel Pris/lm* Pris/kvm 

Obehandlat trä 13 kr 108,3 kr 

Brandskyddsimpregnerat 11 kr 91,6 kr 

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 18 kr 150 kr 

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   31 kr	   258,3 kr	  
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Regel: 

Samma gäller för reglar som för fasad när det kommer till brandskyddsmålning. 
Prisuppgifterna som är angivna är enbart i kvm och inkluderar inte trämaterial. För att få en 
bar jämförelse mellan produkterna kommer en omberäkning göras. Gemensam enhet? 

Regelns dimension, 45 x 145 mm 

Omkrets = 0,045 + 0,045 + 0,145 + 0,145 = 0,38  𝑚 

0,38 ∙ 𝑥 = 1 =>   𝑥 = 1
0,38 = 2,63 

En 2,63 m lång regel har samma yta som en kvm. 

Obehandlat trä = 23,5 ∙ 2,63 = 61,8  𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚 

Brandskyddsimpregnerat trä = 26 ∙ 2,63 = 68,4  𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚 

Brandskyddsmålat, exkl trämateria= 150/2,63 = 57  𝑘𝑟/𝑙𝑝𝑚 

Brandskyddsmålat ink trämaterial = 23,5 ∙ 2,63 + 150 = 211,8  𝑘𝑟/𝑘𝑣𝑚 

Brandskyddsmålat ink trämaterial  = 211,8  /2,63 = 80,5   

Träregel Pris/lm* Pris/kvm 

Obehandlat trä 23,5 kr 61,8 kr 

Brandskyddsimpregnerat 26 kr 68,4 kr 

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 57 kr 150 kr 

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   80,5 kr	   211,8 kr	  
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PayBack-Time 

 

 
Mälarapanel Träregel Livslängd	  

[Pris/kvm]	   [Pris/kvm]	   [År]	  

Obehandlat trä 108,3 kr	   61,8 kr	   15	  

Brandskyddsimpregnerat 91,63 kr	   68,4 kr	   40-50	  
Brandskyddsmålat exkl 
trämaterial 150 kr	   150 kr	   25	  
Brandskyddsmålat ink 
trämaterial	   258,3 kr	   211,8 kr	   25	  
 

Mälarpanel 

Obehandlat trä = !"#,!
!"

=   7,22  𝑘𝑟/å𝑟 

Brandskyddsimpregnerat  = !",!"
!"

=   2,29  𝑘𝑟/å𝑟 

Brandskyddsmålat exkl trämaterial = !"#
!"

=   6  𝑘𝑟/å𝑟 

Brandskyddsmålat ink trämaterial  = !"#,!
!"

=   10,33  𝑘𝑟/å𝑟 

 

Träreglar 45 x 145 

Obehandlat trä = !",!
!"

=   4,12  𝑘𝑟/å𝑟 

Brandskyddsimpregnerat trä  = !",!
!"

=   1,71  𝑘𝑟/å𝑟 

Brandskyddsmålat exkl trämaterial = !"#
!"

=   6  𝑘𝑟/å𝑟 

Brandskyddsmålat ink trämaterial  = !"",!
!"

=   8,47  𝑘𝑟/å𝑟 
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Livslängd	   Mälarapanel Träregel 
[År]	   [Pris/år]	   [Pris/år]	  

Obehandlat trä 15	   7,22 kr	   4,12 kr	  

Brandskyddsimpregnerat 40-50	   2,29 kr	   1,71 kr	  

Brandskyddsmålat exkl trämaterial 25	   6 kr	   6 kr	  

Brandskyddsmålat ink trämaterial	   25	   10,33 kr	   8,47 kr	  
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