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Sammanfattning 

 

Under stor del av 1900-talet var det enligt nordiska byggnormer förbjudet att använda 

trästommar i byggnader med fler än två våningar. 1994 upphörde förbudet och istället 

infördes brandtekniska funktionskrav, vilket innebär att konstruktionen enbart måste 

uppfylla vissa krav och att material därefter kan väljas fritt. I detta examensarbete har jag 

undersökt hur flerfamiljshus skall utformas med hänseende till brand och yttre påverkan, 

samt hur trä som byggnadsmaterial kan begränsa den arkitektoniska utformningen. I 

Gävle finns för tillfället inga större flervåningshus utformade helt och hållet i trä, därför 

har studierna utförts i samarbete med Gävle kommun. Examensarbetet består av en 

teoretisk del och en tillämpningsfas i vilken förslag på byggnadsutformning arbetats fram, 

tänkt lokalisering för byggnaderna är Gävle Strand. 

 

Dokumentationer från liknande projekt visar att det varit relativt enkelt att få byggnader i 

trä att uppfylla de brandtekniska krav som ställs. Vanligaste metoden är att klä in bärande 

stommar med dubbla gipsskivor, genom att sedan putsa ytterfasaden skyddas även 

byggnaden mot utvändig brandspridning. Det visar sig dock fortfarande finnas en viss 

ovilja att bygga stort i trä, detta trots att trä ur brandskyddssynpunkt är likvärdigt om inte 

i vissa fall till och med bättre än andra byggnadsmaterial. Studier visar även att arkitekten 

för det mesta inte känner sig begränsad av att arbeta med trä, i de fall där vissa 

begränsningar uppstått har det berott på valet av byggmetod och inte materialet i sig. 

  

Examensarbetets tillämpningsfas har resulterat i skisser på hur en av de tänkta 

byggnaderna på Gävle Strand skulle kunna komma att se ut. Arbetet har avgränsats till att 

enbart titta på den yttre utformningen och störst vikt lades då på att använda trä som 

fasadmaterial. Byggnaden är ett fyravåningshus och fasaden har delvis utformats i trä, 

horisontella band av putsad fasad har varvats med trä och förhindra på så sätt att 

flamspridning sker via fasaden. Vissa delar av gavlarna är täckta helt och hållet med trä, 

här fungerar balkongerna som flamskärmar vilket medför att horisontella band av 

obrännbart material ej är nödvändigt. Träfasaden är tänkt att utformas i ek, träslaget har 

valts dels för sin färg men även på grund av dess goda motståndskraft i den fria luften. 

Önskas en heltäckande träfasad runt hela byggnaden krävs en installation av 

sprinklersystem. 
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Abstract  

 

During the most of the 20th century it was forbidden to use wood structures when 

constructing buildings greater than two floors according to Nordic building standards. In 

1994 it became allowed to build with wood but with technical fire demands, which means 

it is only the construction that have specific demands but material can freely be chosen. 

With this final thesis I have examined how buildings with several apartments should be 

build according to fire risks and external risks that can occur from several weather types. 

I also examined how wood can restrict the architectural design. No greater buildings 

constructed with several apartments are built in Gävle which only has wood as material. 

That is why I do this final thesis in cooperation with the Gävle municipality. The thesis 

has two parts; one theoretical part and one part that consider proposals with building 

designs. The buildings are meant to be located at Gävle strand. 

 

Documentations from similar projects have showed that it has been relatively easy to 

fulfill the technical fire demands. The most ordinary method that is used is to use gypsum 

boards with double layers around the wood frames. By plaster the external façade the 

building is also protected against external fire dissemination. With the point of view of 

fire when building with wood it has been clear that it is similarly and in some cases even 

better to build with wood compared to other materials. Most of the time the architect is 

not restricted to use wood according to studies. When a restriction have occurred the 

cause have been which kind of building methods that is used, not by using wood.  

 

The thesis application phrase has result in sketches of how one building could look like at 

the location Gävle strand. The limitation has been to only produce an external design; the 

idea is to use wood as façade material. The building that is created has four floors and the 

façade is mostly in wood. Horizontal bounds with plaster mixed with wood are used to 

prevent the fire to spread along the façade.  Parts of the gables are completely covered by 

wood. This can be done because the balconies can protect against fire flames. This also 

means that in this part of the building has not any plaster been used. The idea is to use 

oak at the wood façade. This kind of wood is used for its color but even because oak has a 

good strength in open air. In case of completely façade built with wood, a sprinkler 

system must be installed.    
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Förord 

 

Detta examensarbete utfördes under våren 2008 vid Högskolan i Gävle och i samarbete 

med Gävle kommun. Arbetet har skrivits på B-nivå och omfattar 15 högskolepoäng vilket 

motsvarar 10 arbetsveckor.  

 

Jag vill här och nu passa på att tacka alla som har ställt upp och stötta mig under resans 

gång. Ett extra stort tack vill jag rikta till mina handledare, Johan Norén på högskolan och 

Lars Skogsberg på Gävle kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Caroline Waldenström 

Gävle, augusti 2008 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trä är traditionellt sett Sveriges äldsta byggnadsmaterial, materialet har en stor plats i 

byggnadsindustrin och användningsområdena är många. Under de senaste decennierna 

har det skett en stor förändring när det gäller sättet att använda trä. Förändringen beror 

bland annat på de nya tillverkningsmetoderna som utvecklats, hit hör till exempel 

tillverkningen av limträ och lättreglar.
1
 

 

Förr i tiden utformades husen med traditionella tekniker såsom knuttimring, skiftesverk 

och korsvirke, dessa metoder går nuförtiden under den gemensamma benämningen 

träbyggnadskonst.
2
 De äldst bevarade träkonstruktionerna i Sverige är taklaget på de 

Romanska kyrkorna som uppfördes under tidigt 1100-tal. Dock har spår efter ännu 

tidigare konstruktioner upptäckts i form av stolphål, vilket vittnar till ännu äldre 

träbyggnadstekniker. 

 

Efter andra världskrigets slut skedde en stor teknisk utveckling, det konstnärliga och 

traditionella sättet att utforma en byggnad ersattes med industriella tillverkningstekniker 

och den tidigare träbyggnadskonsten kom därmed att förlora sin plats. Innan 

industrialiseringen satte fart valdes virket (med des olika egenskaper) noggrant ut för sitt 

ändamål. Idag är virke en lagervara och möjligheten att utnyttja materialets individualitet 

är begränsad. Dagens träkonstruktioner och byggnadsmaterial går under benämningen 

träbyggnadsteknik.
3
 

 

Att uppföra byggnader i trä har som sagt var alltid varit av svensk tradition. Under en 

period av 1900-talet fanns det dock nordiska byggnormer som sade att bärande 

trästommar enbart fick användas i hus med högst två (i Norge tre) våningar. Dessa regler 

baserades på gamla erfarenheter där förödande bränder uppstått i tätbebyggelse med 

trähus.
4
 Till dessa bränder hör bland annat den brand som härjade i Sundsvall den 25 juni 

1888, en brand som betraktas som den värsta branden som någonsin drabbat en svensk 

stad. På bara några timmar utplånades stor del av staden vilket resulterade i 4 döda, 9000 

                                                      

1
 Burström, P G (2001) Byggnadsmaterial: Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, s.363 

2
 Nationalencyklopedin (2008). Träbyggnadsteknik. (Elektronisk) 

3
 Sjömar, P (2008). Träbyggnadskonst. (Elektronisk) 

4
 Östman, B (2007). Brand. (Elektronisk)  
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hemlösa samt skador för 30 miljoner kronor. Flera veckor av intensiv hetta och torka i 

kombination med kraftiga nordvästliga stormbyar bidrog till den oerhört snabba 

spridningen. Det sägs att hela händelsen startade med en mindre gräsbrand, de kraftiga 

vindarna förde sedan med sig brinnande takspån och gnistorna antände det ena huset efter 

det andra. Det enda som fanns kvar efter brandens framfart var skorstenar samt fasader 

hos de få stenhus som fanns i staden.
5
  

 

Det var sådana förödande bränder som utgjorde grunden till att förbjuda trästommar i 

högre hus, man hade då blandat ihop inverkan av tätbyggda träfasader med trästommar 

och förbjöd dem båda två. Numera finns full medvetenhet till att trästommar kan göras 

precis lika brandsäkra som vilken annan stomkonstruktion som helst.
6
 När Sverige gick 

med i den Europeiska Unionen 1994 upphörde förbudet och istället infördes brand-

tekniska funktionskrav, vilket innebär att byggnaden måste uppfylla vissa funktioner och 

utifrån dessa krav kan material och konstruktioner väljas fritt.
7
  

 

Sedan förbudet hävdes har allt fler flervåningshus i trä dykt upp i vårt avlånga land.  

Intresset för att bygga stort i trä har ökat kraftigt och regeringen har därför tillsatt 

kommittén Nationella träbyggnadsstrategin, med uppgift att främja användandet av trä i 

stora konstruktioner. Enligt regeringen är målet med satsningen följande, ”Trä ska bli ett 

självklart alternativ i allt byggande. När trä blir ett av flera alternativ som övervägs när 

stora konstruktioner ska uppföras ökar konkurrensen på byggmarknaden. Ökad 

konkurrens kan ge oss bättre bostäder till lägre priser.” Regeringen vill dessutom 

bibehålla samt utveckla Sveriges position som ledande skogsnation, en ökad förädling av 

svensk skogsråvara skulle i sin tur även bidra till en ökad sysselsättning.
8
 Nationella 

träbyggnadsstrategin arbetar med att förmedla värdefull information i form av praktisk 

kunskap och erfarenhet från redan genomförda projekt.  Kommittén tillhandahåller 

information kring aktuella projekt samt dokumentationer från redan genomförda projekt. 

Genom att dela med sig av erfarenheter ökas kunskapen hos de olika aktörerna och 

byggande i trä blir därmed snabbare ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens 

byggande.
9
 

                                                      

5
 Boström, S (2008). Den tändande gnistan (Elektronisk) 

6
 Östman, B (2007). Brand. (Elektronisk) 

7
 Boverket (2008). Hur höga hus får man bygga i trä? (Elektronisk) 

8
 Regeringskansliet (2008). Varför satsar regeringen på en träbyggnadsstrategi? (Elektronisk) 

9
 Sveriges Träbyggnadskansli (2008). Nationella träbyggnadsstrategin. (Elektronisk) 
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Att bygga i trä är både lätt och flexibelt och lämpar sig därför mycket väl för 

industriellproduktion, färdiga element produceras då i fabrik för att sedan transporteras 

till byggplatsen. Metoden bidrar till minskad risk för fuktskador samt en kortare byggtid, 

den förkortade byggtiden i kombination med färre fel och skador leder i sin tur till 

minskade produktions- och boendekostnader. Trä är dessutom ett starkt material med låg 

densitet vilket möjliggör byggnation på svagare mark som tidigare setts som ej byggbar, 

den lätta vikten medför även enklare transporter. I flertalet länder i Europa samt i USA 

uppförs idag större hus och andra stora konstruktioner i trä, oftast sker detta på grund av 

miljömässiga skäl. Eftersom energiåtgången vid tillverkning är mindre hos trävirke i 

jämförelse med andra byggnadsmaterial bidrar det till en minskad miljöbelastning. 

Materialet är dessutom förnybart och de restprodukter som bildats kan användas som 

fossilt bränsle och återgår på så sätt till det naturliga kretsloppet.
10

  

 

I Gävle saknas det i dagsläget större flerfamiljshus utformade helt och hållet i trä. Från 

kommunens sida finns dock intresset och tanken med examensarbetet är att utgöra ett 

underlag för fortsatt arbete inom detta område. Tänkt plats för byggnaderna är Gävle 

Strand som ligger på Alderholmen. 

 

För tillfället håller etapp 1 av Gävle Strand på att byggas samtidigt har kommunen arbetat 

fram en detaljplan för etapp 2 (bilaga A), vilket möjliggör en fortsatt utbyggnad av det 

befintliga området. Det nya området sträcker sig från etapp 1 området till Nyhamn. 

Området kommer huvudsakligen att bestå av bostäder men möjliggör även handel, kontor 

och andra centrumfunktioner som exempelvis restaurangverksamhet. I planeringsområdet 

för etapp 2 finns ett mindre område som inte ingår i detaljplanen, detta utgår tillsvidare på 

grund av befintlig bebyggelse (stuveriet). Den tänkta plasten för bostadshus i trä är därför 

Stuveriets tomt, detta eftersom denna fastighet kommer att bebyggas för eller senare, 

byggnaderna är tänkta att vara av storleksordningen 4-5 våningar. 

 

 

 

                                                      

10
 Sveriges Träbyggnadskansli (2008). Sverige bygger åter stort i trä - 55 exempel på modern 

träbyggnadsteknik i stora konstruktioner. (Elektronisk) 
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1.2 Avgränsning 

När det gäller den tekniska delen av arbetet finns det många faktorer som är av stor vikt 

vid planering av ett flervåningshus i trä. De tre faktorerna som är av störst betydelse är 

brand, fukt samt ljudisolering. I detta examensarbete har jag valt att enbart fördjupa mig i 

ämnet brand. Utöver detta skall även en lättare undersökning av materialets beständighet 

mot yttre påverkan utföras, detta eftersom målet är att skapa en byggnad i trä där 

arkitekturen hjälper till att framhäva byggnadsmaterialet trä. Flervåningshusen är tänkta 

att användas till bostäder och kommer därför i rapportens fortsättning benämnas som 

flerfamiljshus. 

 

Den aktuella tomten har plats för flera bostadshus, dock har projektet avgränsats till att 

fördjupa sig i enbart en av dessa byggnader. Examensarbetet handlar huvudsakligen om 

brand i träbyggnader samt hur byggnadsmaterialet trä kan begränsa den arkitektoniska 

utformningen. För att passa in i den tidsram som är lagd har enbart arbete lagts på den 

yttre utformningen, störst vikt har då lagts på att försöka få in träet som fasadmaterial. 

Viktigt att poängtera är att detta examensarbete enbart redovisar hur den samlade 

kunskapen kan tillämpas och därmed inte en färdig slutprodukt.    

 

 

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen har formulerats enligt följande: 

 Hur skall ytterfasaden på ett flerfamiljshus i trä utformas med hänseende till 

brand? 

 

Övriga frågeställningarna har formulerats enligt följande: 

 Hur motståndskraftiga är olika träslag mot yttre påverkan? 

 Hur kan trä som byggnadsmaterial begränsa den arkitektoniska utformningen? 
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1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att arbeta med flerfamiljshus i trä med hänseende till 

brand och yttre påverkan.  Denna information ligger sedan till grund för utformning av 

flerfamiljshus i trä, med tänkt lokalisering på Gävle Strand.  

 

1.5 Mål 

Målet är att få ökad kunskap om flerfamiljshus utformade helt och hållet i trä med en 

extra fördjupning på materialets beständighet mot brand samt en mindre djupgående 

undersökning på träets beständighet mot yttre påverkan. Däröver skall kunskapen även 

tillämpas i form av skisser på hur byggnaden skulle kunna komma att se ut.  Målet är då 

att skapa en arkitektoniskutformning som framhäver träet i byggnaden för att på så sätt 

bidrar till en värmande och gästvänlig upplevelse.  
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2 Metod 

Examensarbetet delas upp i två faser. Den första fasen är rent teoretisk och här samlas 

fakta från böcker samt elektroniska publikationer. Informationen bearbetas sedan varvid 

betydelsefull fakta gallras ur. 

 

Därefter startar tillämpningsprocessen, denna fas går ut på att använda sig av den 

information och kunskap som erhållits i den teoretiska fasen. Tillämpningsfasen utgörs av 

följande moment: 

 

 Tankekarta. Faktorer som kan tänkas påverka en byggnads arkitektur antecknas 

ned i en tankekarta. 

 Områdesplanering. Skissförslag på hur byggnader skulle kunna placeras på den 

aktuella tomten skapas. Utsättningarna utförs med hänsyn till tomtens placering 

samt den tänkta omgivande bebyggelsen.  

 Idéskisser. Idéskisser skapas, dessa utgör sedan till viss del grunden för 

byggnadens utformning.  

 Byggnadens form. Byggnadens slutliga form arbetas fram med hjälp av 

idéskisserna. 

 Förslag på fasadutformning. Den bestämda formen för byggnaden utökas med 

fönster, balkonger och ytterligare detaljer. Dessutom skapas ett förslag på hur 

fasaden skulle kunna komma att se ut.  

 Alternativ fasadutformning. Ytterligare alternativ på fasadutformning arbetas 

fram.  
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3 Trä 

3.1 Värmeegenskaper 

Trä är ett material med dålig värmeledningsförmåga, detta beror egentligen inte på 

träsubstansen utan istället på att det finns massor av luftfyllda porer i materialet. Detta 

betyder att träets täthet (densitet) är en avgörande faktor när det gäller förmågan att leda 

värme. Materialets värmekapacitet (den värmemängd som krävs för att höja temperaturen 

1 °C hos 1 kg material) är däremot hög, denna beror däremot inte av densiteten utan 

istället av det aktuella fuktinnehållet.
11

  

 

 

3.2 Beständighet 

Nedbrytning av trä tillhör det naturliga kretsloppet, hur snabbt materialet angrips beror 

mycket på de omgivande faktorerna samt vilket träslag som berörs. Till träslag med 

mycket god motståndskraft mot nedbrytning i fria luften hör bland annat alm, ek och lärk. 

Ask, bok, gran och tall anses däremot bara vara ganska motståndskraftiga mot 

nedbrytning (tabell 3.1).
12

  

 

 

Tabell 3.1  Olika träslags motståndskraft mot  

nedbrytning i den fria luften (Saarman, 1992) 

Motståndskraft mot nedbrytning i den fria luften 

Mycket 

motståndskraftig 

Alm, ceder, douglasgran, ebenholts, ek, 

eukalyptussorter, idegran, lärk, robinia, svart 

valnöt, teak, äkta kastanj. 

Ganska 

motståndskraftiga 

Ask, bok, gran, tall. 

Dåligt 

motståndskraftiga 

Al, asp, björk, hikory, lind, lönn, poppel. 

 

 

Då oskyddat trä används i utomhuskonstruktioner påverkas det av synligt ljus samt UV-

strålning, den fotokemiska nedbrytningsprocessen bidrar till förändringar i materialets 

                                                      

11
 Saarman, E (1992). Träkunskap, s.82, 84 

12
 Saarman, E (1992). Träkunskap, s.100 
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ytstruktur och färg.
13

 Detta kan illustreras genom att låta nysågat virke exponeras 

utomhus, det kommer då att ske en snabb färgförändring i virket, detta eftersom UV-

strålningen bryter ned ligninet i träytan. Utöver färgförändring sker även en nedbrytning 

av de bindningarna som finns mellan cellerna, vilket resulterar i att träytan täcks av lösa 

fibrer, detta fenomen brukar kallas fliskritning.
14

 

 

Träets beständighet mot kemikalier är relativt hög. Materialet är resistent mot angrepp i 

miljöer där syror inte understiger pH 2 och alkalier inte överstiger pH 10. På grund av 

dess goda egenskaper kan trä ses som ett passande material i aggressiva miljöer.
15

  

 

Vid normala förhållanden är beständigheten mot mikroorganismer (svampar och 

bakterier) god, även här varierar beständigheten med träslag. Det finns olika typer av 

svampar som angriper trä, till dessa hör mögel-, blånads- samt rötsvampar. Risken för 

angrepp är dock minimal då fuktkvoten understiger 30% och träet kan dessutom skyddas 

genom kemisk behandling.
16

 Den svamp som trä är känsligast för är röta, standarden SS-

EN-350-2 har därför klassificerat den naturliga beständigheten mot rötsvamp hos olika 

träslag. Bland våra vanliga traditionella nordiska träslag är ek det träslag som ses ha bäst 

beständighet därefter följer lärk och furu (tabell 3.2).
17

 

  

 

Tabell3.2  Naturliga beständighet mot rötsvamp hos olika träslags kärnved.  

Klassificering enligt SS-EN-350-2 (TräGuiden, 2008) 

Träslag Beständighet 

Lärk 3-4 

1=Bäst naturlig 

beständighet. 

 

5=Ej beständigt 

Gran 4 

Furu 3-4 

Douglasgran 1-2 

Iroko 1-2 

Ek 2 

Teak 1-3 

 

 

För att det skall kunna ske en tillväxt av de olika mikroorganismerna krävs det att vissa 

förhållanden är uppfyllda. För att virke skall kunna angripas av bakterier krävs bland 

                                                      

13
 Saarman, E (1992). Träkunskap, s.100 

14
 TräGuiden (2008). Ljusets nedbrytning av trä. (Elektronisk) 

15
 TräGuiden (2008). Beständighet mot kemikalier. (Elektronisk) 

16
 TräGuiden (2008). Mikroorganismer. (Elektronisk) 

17
 TräGuiden (2008). Naturlig beständighet. (Elektronisk) 
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annat en mycket hög fuktkvot (över 100%) samt att denne uppfyllts under en lång tid 

(ofta tiotals år). Bakterierna trivs inom ett stort temperatursintervall (0-75°C) och vid pH-

halten 6. Vid ett bakterieangrepp bryts cellmembran ned vilket ger en ökad 

vätskepermeabilitet, vid lasering av skadat virke fås en flammig yta.  För svampar gäller 

även där att olika faktorer är uppfyllda, exempelvis kräver mögel- och blånadssvampar 

förekomst av kolhydrater och kväve, rötsvampen kräver däremot tillgång av syre. Hur 

angrepp påverkar materialet varierar även de för de olika svamparna, varken mögel- eller 

blånadssvamp kan bryta ner cellväggar det kan däremot rötsvamparna. Dessa livnär sig 

därefter på cellväggarnas kolhydrater (tabell 3.3).
18

 

 

Tabell 3.3  Förutsättningar för angrepp av svampar (TräGuiden, 2008) 

 Mögelsvamp Blånadssvamp Rötsvamp 

Relativ 

fuktighet 
> 95 % - - 

Fuktkvot - 30-120 % 
30-120 %, 

 optimum 40-80 % 

Temperatur 0 till +55°C -5 till +40°C 0 till +40°C 

pH-halt 
2-10,  

optimum 5-6 

2-7,  

optimum 5-6 

2-7,  

optimum 5 

Krav 1 
Kolhydrater i form av 

fria sockerarter. 

Kolhydrater i form av 

fria sockerarter. 
Kräver ej kolhydrater. 

Krav 2 Förekomst av kväve. Förekomst av kväve. Tillgång på syre. 

Nedbrytning 
Kan inte bryta ner 

cellväggar. 

Kan inte bryta ner 

cellväggar. 

Kan bryta ner 

cellväggar, och livnär 

sig på dess kolhydrater 

 

 

 

                                                      

18
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4 Brand 

4.1 Allmän fakta kring brand 

Begreppet brand kan definieras som en snabb förbränning med okontrollerad tillväxt. För 

att en sådan skall kunna uppstå behövs ett brännbart objekt samt den erforderliga energi 

som krävs för en antändning, ibland generar materialet själv denna energi och då kan en 

så kallad självantändning ske.
19

 Vid den kemiska reaktionen reagerar det brännbara ämnet 

med syre och tillsammans bildar de förbränningsprodukten, det är under denna 

oxidationsprocess som den kemisktbundna energin omvandlas till värme.
20

 Förbrännings-

processen startar genom att den höga omgivande temperaturen påbörjar uppvärmningen 

av bränslet, tillslut nås materialets antändningstemperatur. Om lufttillförseln är större än 

reaktionens syrebehov fortsätter förbränningen av sig själv, om inte sker en ofullständig 

förbränning.
21

 

 

Efter en viss tid kan övertändning ske, med det menas övergången mellan det tidiga 

skedet till den fullt utvecklade branden. Då en fullt utvecklad brand uppstår har allt 

brännbart material i ett rum antänts, temperaturen under detta förlopp kan då överstiga 

1000°C och brandens intensitet är i dessa fall beroende av storleken på syretillförseln. 

Övertändning uppstår när mängden brännbart material är för liten eller när mängden syre 

är begränsad. Under denna fas har brandgasen en ungefärlig temperatur på 600°C och 

avger en stor mängd värmestrålning vilket resulterar i en antändning av omgivningen.
22

 

Normalt kan detta ses visuellt genom att flammor tränger ut genom rum eller brandcellers 

öppningar.
23

 Med brandcell menas en del av en byggnad där väggytor samt bjälklag 

hjälper till att avgränsa utrymmet då en brand utvecklas. Brandcellens uppgift är att under 

en föreskriven tid motarbeta brandspridning till andra delar av byggnaden (figur 4.1).
24

 

                                                      

19
 Petterson, O & Olsson O G (2008). Brand. (Elektronisk) 

20
 Bengtsson, L (2001). Räddningsverket, Inomhusbrand, s.22 

21
 Norhammar, U (2008). Förbränning. (Elektronisk) 

22
 Bengtsson, L (2001). Räddningsverket, Inomhusbrand, s.86-88 

23
 Petterson, O (2008). Övertändning. (Elektronisk) 

24
 Nationalencyklopedin (2008). Brandcell. (Elektronisk) 
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Figur 4.1  Brandcellen motarbetar brandspridning till omgivande delar i byggnaden. 

 

Byggnadsdelarna i brandcellen måste uppfylla vissa brandtekniska krav, vilka delas in i 

olika klasser. Till dessa hör krav på bärförmåga, integritet (rökgas samt eldflammor får ej 

tränga igenom byggnadsdelen), isolering (temperaturen får ej bli så pass hög att 

byggnadsdelens baksida antänds) och strålning.  

 

Storleken på brandens tillväxt och spridning kan bero av flera faktorer, till dessa hör 

bland annat bränslet eller brandbelastningens energiinnehåll och dess förbrännings-

egenskaper, men även brandcellens egenskaper samt förekomsten av automatiskt 

släcksystem.
25

 Det finns dessutom två olika typer av bränder den bränslekontrollerade och 

den ventilationskontrollerade branden. Skillnaden mellan dessa två är att vid en 

bränslekontrollerad brand styrs effektutvecklingen av tillgången på bränsle medan den 

ventilationskontrollerade styrs av tillgången på syre.
26

 

 

4.2 Brand i trämaterial 

Trä är ett brännbart material och har en antändningstemperatur på cirka 250-280°C, 

denna temperatur varierar med träslag och densitet.
27

 Den termiska sönderdelningen av 

trä påbörjas försiktigt strax över 105°C och då temperaturen uppnått 150°C sker 

förgasning, denna process blir allt tydligare och snabbare vid temperaturer över 200°C. 

När temperaturen överstiger 225°C kan lågor utvecklas, då en antändningskälla förmodas 

finnas i dess närhet. Vid en permanent brandhärd börjar brandgaserna att utvecklas allt 

intensivare och vid 260-275°C är värmeproduktionen så pass stor att den räcker till att 

                                                      

25
 Petterson, O & Olsson O G (2008). Brand. (Elektronisk) 

26
 Bengtsson, L (2001). Räddningsverket, Inomhusbrand, s.18 

27
 Burström, P G (2001) Byggnadsmaterial: Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, s.189 
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underhålla branden själv. När temperaturen uppgår till 330-470°C kan gasernas som 

bildas lätt självantändas.
28

 

 

Hur lång tid det tar innan antändning sker hos trä beror bland annat på under hur lång tid 

värmeutvecklingen har skett, vid en långvarig värmepåverkan kan antändning uppstå 

redan vid 150°C. Då materialet utsätts för en temperatur strax över 100°C under en längre 

tid påbörjas uttorkningen av materialet, därefter startar en förkolningsprocess. Veden får 

då en ökad benägenhet att absorbera gaser och vid fortsatt uppvärmning ökas därmed 

syreupptagningen, vilket leder till en livligare oxidation. Detta bidrar till i en starkare 

värmeutveckling som i sin tur resulterar i en antändningstemperatur under det normala.
29

 

Utöver värmeutvecklingstiden kan även antändningstiden påverkas av materialets volym, 

densitet, värmeledningsförmåga samt fuktkvot. Ju högre värde det är på 

värmeledningsförmåga och fuktkvoten ju längre tid tar det för träet att antändas.
30

  

 

Vid en brand bildas det ett omslutande kolskikt på träelementet, detta skikt har en låg 

värmeledningsförmåga och skyddar på så sätt det innanliggande träet till en viss mån.  

Innanför den förkolnade ytan finns en pyrolysisk zon, det är inom detta område som 

sönderdelningen av bränslet sker (figur 4.2).  

 

 

Figur 4.2  Illustration av de olika zonerna vid förbränning av trä. 

 

                                                      

28
 Saarman, E (1992). Träkunskap, s.88 
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 Burström, P G (2001) Byggnadsmaterial: Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, s.189 

30
 Saarman, E (1992). Träkunskap, s.89 
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För att detta skall kunna ske krävs det en viss storlek på extern strålning, hur pass stor den 

är varierande beroende på förbränningsmaterial.
31

 Innanför kolskiktet och den pyrolysiska 

zonen finns frisk ved med full bärförmåga (figur 4.3). Tillväxthastigheten för kolskiktet 

är cirka 0,6 mm i minuten, vid gränsen mellan träkolet och det mer eller mindre oförstöra 

träet ligger temperaturen på cirka 300°C.
32

 

 

 

Figur 4.3  Den friska veden skyddas av ett kolskikt. 

 

Eftersom brandförloppet hos trä är stabilt, jämnt och förutsägbart, kan trä som 

byggnadsmaterial gott och väl uppfylla de krav som finns gällande bärförmåga, isolering 

och täthet vid brand. En trästomme kan klara av samma brandkrav som en stomme 

utfärdad i stål eller betong, ibland händer det även att stålelement är känsligare eftersom 

de abrupt kan förlora sin bärförmåga vid brand.
33

 Dock är det viktigt att tänka på att 

skarvar, förband och infästningar som innehåller metall kan utgöra känsliga element i 

träkonstruktioner. Eftersom metallen har bättre värmeledningsförmåga än trä bidrar det 

till att brandförloppet påskyndas på grund av stegrande temperaturer. För att undvika 

denna temperaturstegring skall metallen isoleras, detta kan bland annat ske genom 

applicering av brandskyddsfärg eller brandskyddsbruk.
34
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4.3 Utformning av träfasader med hänsyn till brand 

Internetportalen TräGuiden delar med sig av kunskapsmaterial kring trä och träbyggande, 

här behandlas bland annat hur träfasader kan utformas för att uppfylla de brandkrav som 

gäller för större byggnader. Vid kraftig brand sprider sig elden via fönster till 

ovanliggande våningar och brandceller, det är därför viktigt att fasaden uppfyller de 

brandkrav som ställs och på så sätt inte bidrar till en spridning längs fasaden.  

 

Byggnader som är utrustade med sprinklersystem tillåter träfasader, detta eftersom 

systemet förhindrar övertändning. Eftersom övertändning inte sker, kommer inte heller 

flammor att slå ut genom fönstret. Det rekommenderas dock att fasaden på nedre 

våningen skall vara av obrännbart material för att minimera en eventuell antändning från 

marknivå. I byggnader där sprinklersystem saknas begränsas användningen av träfasader 

eftersom de brandtekniska kraven måste uppfyllas. Det finns dock metoder att använda 

sig av utan att öka risken för brandspridning då synligt trä önskas som fasadmaterial, i 

TräGuiden redovisas exempel på utformningar som är tillåtna ur brandskyddssynpunkt.
35

  

 

Brandskyddad träpanel, denna typ av panel kan användas i flervåningshus förutsatt att 

den uppfyller de materialkrav som ställs för ytskiktsklass I. Panelen bör då vara 

brandskyddsimpregnerad eftersom brandskyddsfärger och lacker oftast ej tål 

utomhusklimat.  

 

Automatisk fönsterlucka, denna placeras antingen synligt eller dolt bakom träfasaden 

(figur 4.4). Vid brand stängs luckan till och på så sätt hindras flammorna från att slå ut 

genom fönstret. Viktigt att tänka på är att fönstret ej får vara avsedda för utrymning. 

 

 

Figur 4.4 

Automatisk fönsterlucka. Vid brand stängs luckan och 

förhindrar flammorna från att slå ut genom fönstret 

 

 

 

 

                                                      

35
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Flamskärm, skärmen placeras ovanför fönstret och hjälper därmed till att leda ut 

flammorna från fasaden för att på så sätt förhindrar snabb spridning (figur 4.5). För att 

uppfylla sin tänkta funktion krävs att skärmen går ut cirka 0,8 m från fasaden. Balkonger 

kan även de uppfylla samma funktion som flamskärmar.  

 

 

 

 

Figur 4.5 

Flamskärm. Skärmen förhindrar snabb brandspridning 

genom att leda bort flammorna från fasaden 

 

 

 

Avbrott i träpanel, flamspridning förhindras genom att träribbor placeras på en 

obrännbarskiva i horisontella band och varvas med ett obrännbart material. Hur dessa 

fasader utformas varierar, antingen placeras obrännbart material mellan fönster i höjdled 

(figur 4.6) eller efter en mer traditionell utformning där träet placeras mellan fönstren i 

sidled (figur 4.7).   

 

 

 

 

Figur 4.6  

Avbrott i träpanel, horisontella band av obrännbart material mellan 

fönster i sidled 

 

 

 

 

 

Figur 4.7  

Avbrott i träpanel, horisontella band av trämaterial placeras mellan 

fönster i sidled 
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Fönsterlösfasad, fasad utan fönster eller där fönsterstorleken är mindre än 0,4 m i bredd 

och 0,3 m
2
 i area (figur 4.8). Bottenplan rekommenderas vara av obrännbartmaterial för 

att minimera risken för antändning från marknivå.  

 

 

Figur 4.8  

Fönsterlösfasad, avsaknad av fönster eller fönster med största bredd 

0,4 m samt area 0,3 m
2
 

 

 

 

 

4.4 Sprinklersystem 

Sprinklersystemens främsta uppgift är att rädda liv och förebygga uppkomsten av stora 

bränder. Då en brand uppstår sätter systemet automatiskt igång med släckningsarbetet och 

förhindrar på så sätt att övertändning sker, detta sker då den omgivande luften uppnått 

cirka 70°C. Sprinklersystem reagerar enbart på ökade temperaturer och inte på 

rökutveckling, detta minskar risken för oavsiktlig aktivering. Förekomsten av sprinkler-

system är som störst i offentliga byggnader men systemet kan även installeras i 

bostadshus, boendesprinklersystemet ansluts då till byggnadens kallvattenservis. Enligt 

TräGuiden verkar boendesprinkler positivt på bygglagstiftningens egenskapskrav för 

brandskydd, nedan redovisas några av de fördelar som finns hos systemet. 

 

Boendesprinklersystem: 

 motverkar utveckling samt spridning av brand och brandgaser  

 minskar risken för brandspridning till närliggande byggnader. 

 bidrar till säkrare utrymning för de personer som befinner sig i byggnaden samt 

ökad säkerhet för räddningsmanskapet. 

 

För byggnader utrustade med sprinklersystem ställs inte lika höga brandtekniska krav, 

vilket kan ses som gynnsamt i många hänseenden. Bland annat bidrar förekomsten av 

sprinklers till minskade krav på skydd mot brandspridning via fönster och ytskikt i 
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bostaden, samt att brännbara fasadmaterial kan användas i byggnader med fler än två 

våningar.
36

  

 

Den vanligaste typen av sprinklersystem är våtrörsystem, sprinklermunstycken har då 

monterats i byggnaden och därefter anslutits till ett rörnät fyllt med vatten (figur 4.9). 

Sprinklerhuvudena är värmekänsliga och aktiveras då en viss temperatur uppnås, tekniken 

bakom utlösningsanordningen varierar beroende på leverantör. Vid aktivering öppnas 

huvudventilen till sprinkleranläggningen, mer vatten släpps då in i rörnätet för att därefter 

spridas ut i rummet genom sprinklermunstyckena. Samtidigt som detta sker larmas även 

räddningstjänsten.  

 

 

Figur 4.9 Sprinklerinstallation 

 

I broschyren  Goda råd från svenska brandförsvarsföreningen, Vattensprinkler  

motiveras varför just vattensprinkler bör väljas som brandskydd. 

 

”Ett vattensprinklersystem: 

 är ett mycket effektivt system för att kontrollera eller släcka bränder 

 har hög tillförlitlighet vid brand. 

 som är rätt installerat förorsakar inte oönskade vattenskador. Lång erfarenhet 

visar att rädslan för vattenskador är starkt överdriven. 

 ger ytterst sällan falsklarm till brandkåren. 

 har lång livslängd. 

 behöver förhållandevis lite underhåll och service. 

 har ingen negativ påverkan på person eller miljö.” 
37

 

                                                      

36
 TräGuiden (2008). Strategi och riskvärdering (Elektronisk) 



 28 

4.5 Brandskyddat trä 

Trä är ett brännbart material och det är därför viktigt att behandla det mot brand då det 

används som fasadbeklädnad eller stommaterial i större byggnader. Det finns olika typer 

av brandskyddsbehandlingsmetoder och de är oftast olika lämpade beroende på 

ändamålet.  

 

4.5.1 Firesafe 

Firesafe är ett av många företag som arbetar med brandskydd av olika byggnadsmaterial, 

nedan redovisas några av de metoder de använder sig av för att brandskydda trä.
38

  

 

Brandskyddsfärg 

Denna typ av behandling är lämplig att använda sig av på synliga träkonstruktioner. 

Färgen går att fås transparant om så önskas och hjälper till att framhäva träets profil och 

konstruktion, färgen finns både för inomhus- och utomhusbruk. Då en brand uppstår 

börjar färglagret att svälla och bildar då ett finporigt skumlager, lagret hjälper sedan till 

att minska värmeflödet till underliggande material. Tjockleken på skumlagret beror av 

färgmängden men är dock som högst fem centimeter. Viktigt att tänka på är att det skall 

finnas nog med utrymme så att en fulländad svällning kan ske, finns inte detta kan inte 

fullgott skydd uppnås. 

 

Brandskyddsisolering 

Denna metod är tillskillnad mot brandskyddsfärgen mer lämpad för dolda konstruktioner.  

Isoleringen finns i olika tjocklekar och består av specialtillverkad stenull. Val av tjocklek 

beror på vilka krav som ställs på brandisolering och hållfasthet. 

 

Skivmaterial 

Denna typ av brandskydd kräver mindre utrymme än brandskyddsisolering men uppfyller 

samtidigt samma krav, detta på grund av dess höga densitet. Det finns tre olika 

huvudgrupper av brandskyddande skivmaterial, dessa delas in efter vilket material det är 

baserat på. Hit hör mineralull, kalciumsilikat och gips. Användningen av brandskyddande 

skivmaterial lämpar sig i konstruktioner som ska tåla mekaniska påkänningar. 

                                                                                                                                                 

37
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Vattensprinkler. (Elektronisk) 

38
 Firesafe (2008). Alternativ för brandskydd av trä. (Elektronisk) 



 29 

 

4.5.2 Svensk flamskyddsteknik 

Utöver redan nämnda metoder kan även skydd mot brand utgöras i form av 

brandskyddsimpregnering. Svensk flamskyddsteknik är ett företag som specialiserat sig 

just på brandimpregnering av trä. Tillsammans har de arbetat fram en produkt som heter 

Dricon vilken skiljer sig från de traditionella impregneringsprodukterna. Enligt svensk 

flamskyddsteknik bidrar de traditionella saltlösningarna till många negativa effekter. Till 

dessa hör korrosion vid fästmaterial, ökad hygroskopisk effekt i träet, urlakning på grund 

av fuktupptagningen samt problem med vidhäftning vid applicering av färg. Svensk 

flamskyddsteknik ser sin produkt som unik eftersom dessa problem ej existerat då Dricon 

använts. Produkten fungerar så att impregneringskomponenterna smälter ut och 

sönderdelas vid eventuell brand eller värmepåverkan. Detta resulterar i att radikaler 

(molekyler med oparade elektroner i det yttre skalet) bildas, dessa fångar upp syre och 

andra radikaler som krävs för att brand skall kunna fortsätta. Komponenterna påskyndar 

även hydrolysprocessen där vatten som både kväver och kyler elden bildas. Egenskaperna 

tillsammans snabbar på bildandet av det kolskikt som skyddar det underliggande 

materialet, vilket ger ett effektivt och naturligt skydd mot branden.
39

  

 

 

4.6 Boverket 

Vid planering och konstruerande av ett byggnadsverk finns det många aspekter att ta 

hänsyn till, hit hör bland annat de föreskrifter som utges av Boverket. Boverket är en 

nationell myndighet som med hjälp av rapporter, broschyrer, författningssamlingar samt 

information påverkar planering och byggande i Sverige.
40

 Till föreskrifterna hör bland 

annat Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (BKR). Dessa 

skrifter är tillgängliga för alla och skall följas vid utformning av ett byggnadsverk. I BKR 

finnes ett kapitel som behandlar bärförmåga vid brand. Här nämns vilka krav som ställs 

på en byggnad samt hur dimensionering av bärförmåga bör genomföras (bilaga B). 

Kapitel 5 i BBR ger en mer ingående beskrivning av vad som krävs av en byggnad i 

brandsskyddssynpunkt (bilaga C). 
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4.7 Byggnadens konstruktion ur brandteknisk synvinkel 

Bostadshuset är tänkt att vara av storleksordningen fyra våningar, i BBR avsnitt 5:21 

framgår att denna typ av byggnad bör utformas i brandteknisk klass Br1 (högsta klassen). 

Enligt tabell 5:621 och 5:821 skall byggnader med tre till fyra våningar utförd i Br1 

uppfylla krav på integritet (täthet), isolering och bärighet under 60 minuter. För 

byggnaden gäller även att brandspridning via fasad begränsas samt att risken för 

spridning via fönster minimeras.  

 

Konstruktionen kläs därför med dubbla gipsskivor, mellan skivorna placeras även 

brandskyddsisolering av stenull. Stommen uppfyller då de krav som finns på integritet, 

isolering och bärighet. Hur brandspridning via fasaden förhindras redovisas i avsnitt 7.5, 

Förslag på fasadutformning. 
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5 Dokumentation från att bygga stort i trä 

Alla som är medlem hos träbyggnadskansliets Internetportal erbjuds möjligheten att ta del 

av aktuella träprojekt och dess dokumentationer, för att på så sätt ta del av andras 

erfarenheter. I detta avsnitt granskas tre av dessa projekt och en kortare sammanfattning 

med övergripande information redovisas.  

 

 

5.1 Dobben 

Lindbäcks Bygg anlitades av Akelius Fastigheter för att med hjälp av trävolym-

byggsystem bygga bostadsområdet Dobben (figur 5.1). Linbäcks Bygg kunde med sitt 

system bygga husen på relativt kort tid i jämförelse med traditionellt byggande, samtidigt 

som det var inom de ekonomiska ramarna.
41

 Projektet har sedan dokumenterats och 

publicerats på träbyggnadskansliets hemsida, nedan följer en sammanfattade version av 

dokumentationen.
42

 

 

 

Figur 5.1  Bostadsområdet Dobben (Lindbäcks Bygg AB, 2008) 

 

Bostadsområdet Dobben 

Lokalisering: Haparanda Antal lägenheter: 66 stycken 

Byggnadsår: 2005-2006 Antal våningar: 5 våningar 

 

                                                      

41
 Sveriges Träbyggnadskansli (2008). Dobben I, Haparanda. (Elektronisk) 

42
 Lessing, Jerker (2007). Bygg stort och spännande i trä: Dobben I, Haparanda. (Elektronisk) 
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Byggmetod 

Prefabricerade volymelement med regelstommar av trä. 

Elementen tillverkades i fabrik och var i stort sett 

färdigställda då de anlände till byggarbetsplatsen (figur 

5.2).  

 

 

Figur 5.2  De prefabricerade volymelementen lyfts på plats 

med en montagelyft (Lindbäcks Bygg AB, 2008) 

 

 

 

Tidigare erfarenheter av att bygga stort i trä 

Ingen tidigare erfarenhet av att bygga stort i trä fanns, däremot fanns erfarenhet från 

småhusbyggande med volymelement i trä. 

 

Varför utformades husen i trä 

Valet av byggnadsmaterial och byggmetod grundades på en kort uppförande tid vid 

byggnation, vilket i sin tur bidrog till snabb inflyttning. Främsta skälet till att trä valdes 

som stommaterial var därför en passande byggnadsmetod samt en kostnadsbild som 

uppfyllde byggherrens efterfrågan. 

 

Bärande system 

Bärande stomme utformades i trä, träreglar och –bjälklag tillverkades därefter som 

volymelement. Hisschakt, trapphus och trappkonstruktion samt takets bärande material 

utformades även de i trä.  

 

Täthet, värmeisolering  

Ytterväggar samt yttertak värmeisolerades med mineralull och täthet ficks med plastfolie. 

 

Akustik 

Då volymelementen fördes samman bildades dubbla bjälklag- och väggkonstruktioner där 

konstruktionerna är separerade från varandra, vilket minimerar ljudspridningen. 

Tvåväggskonstruktionen isolerades dessutom med mineralullsisolering, vilket ytterligare 

förbättrade de redan goda ljudisoleringsegenskaperna. Stegljudsisolering i korridor-

bjälklag utfördes i form av extra lager gipsskivor på bjälklagets ovansida. 



 33 

Brandskydd 

Bärande trästommar skyddades mot brand genom att kläs in med dubbla lager gipsskivor.  

Den putsade fasaden utgjorde även gott brandskydd eftersom putsen hjälper till att hindra 

spridning vid eventuell brand. 

 

Klimat och fuktskydd 

Den putsade fasaden skyddar mot yttre påverkan. Vid uppförande på byggarbetsplats 

skedde snabbt montage av volymelementen, därefter lyftes de förtillverkade 

taksektionerna på plats. Syftet var att minimera fuktexponering och vid dåligt väder 

skedde inget montage vilket ledde till att inget separat väderskyddssystem krävdes. 

 

Arkitektur 

Byggnaderna har ej profilerats som trähus, valet av byggnadsmaterial grundades på 

byggsystemets lämplighet. Valet av fasadmaterial bidrog till att träet inte lyfts fram i den 

yttre arkitekturen dock är de invändiga trapporna utformade i trä.  

 

 

5.2 Ekdalen 

Järntorget Bostad AB håller på att uppföra två suterränghus i Hagsätra, Stockholm (figur 

5.3). Byggmetoden är volymelement i trä och dessa levereras av Moelven byggmodul.
43

  

Nedan följer en kortare sammanfattning av den dokumentation som publicerats.
44

  

 

 

Figur 5.3  Kvarteret Ekdalen (Järntorget Bostad AB, 2008) 
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 Sveriges Träbyggnadskansli (2008). Kv.Ekdalen, Hagsätra. (Elektronisk) 

44
 Lessing, Jerker (2007). Bygg stort och spännande i trä: Kv. Ekdalen. (Elektronisk) 
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Kvarteret Ekdalen 

Lokalisering: Hagsätra, Stockholm Antal lägenheter: 39 stycken 

Byggnadsår: Pågående projekt Antal våningar: 3 till 4 våningar (suterräng) 

 

Byggmetod 

Prefabricerade volymelement med bärande stomme i trä, unika hus byggs med färdiga 

element som grundprodukt. Bjälklag och väggar tillverkas och monteras ihop på fabriken, 

därefter kompletteras konstruktionen med dörrar, fönster, installationer, kök, badrum 

etcetera. Väl framme på byggarbetsplatsen sker utöver montering främst in- och 

hoppkoppling av installationer samt utförande av takbeläggning. I jämförelse med 

traditionell produktion ligger den detaljerade projekteringen tätt in på produktionsstarten 

av modulbyggandet, vilket ses som nackdel ur byggherrens perspektiv. 

 

Tidigare erfarenheter av att bygga stort i trä 

Beställaren har under lång tid använt trä som stommaterial, främst i småhus. Vid ett 

tillfälle har de uppfört ett trevåningshus med trä som stommaterial, då med samma 

byggsystem och leverantör som i det aktuella projektet.  

 

Varför utformades husen i trä 

Valet av material var av sekundär betydelse, i detta projekt var effektiviteten den 

avgörande faktorn. Att bygga med färdiga volymelement ger gynnsammare och kortare 

byggtid i jämförelse med traditionellt byggande.  

 

Bärande system 

Den bärande stommen är av trä. Bjälklag utformas som moduler och får sin styvhet från 

limträbalkar i kombination med spånskivor. Tvärgående väggar utnyttjas sedan som 

stabiliserande element och ger på så sätt extra stabilitet i bjälklaget.  

 

Täthet, värmeisolering 

Tak och ytterväggar isoleras med mineralull. I ytterväggarna används en specialmodell av 

reglar bestående av två träreglar med cellisolering där emellan. Syftet med dessa reglar är 

att minimera de köldbryggor som lätt uppstår då vanliga träreglar används.  Täthet uppnås 

i tak och ytterväggar med hjälp av plastfolie. 

 

Akustik 

Eftersom vissa ljud kan upplevas annorlunda och mer störande i trähus har extra 

uppmärksamhet lagts på ljudisolering. Genom att använda sig av volymelement fås 
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dubbla stommar mellan lägenheterna, kontakten där emellan är minimal vilket är 

gynnsamt i ljudisoleringssynpunkt. Mellan bjälklagen skapas även där luftspalter vilket 

medför goda ljudvärden.  

 

Brandskydd 

Brandskyddsdokumentation har utförts av certifierade konsulter. Bärande stomme i trä 

skyddas av dubbla gipsskivor som monteras på väggar och innertak. Genom att putsa 

fasaden minimeras risken för brandspridning via fasaden. 

 

Klimat och fuktskydd 

Inget separat system för väderskydd krävs vid uppförande av byggnad. Vid leverans täcks 

volymelementen med presenning, vilken inte tas av förens vid montering (i vissa fall efter 

montering då ovanliggande element skall monteras). Stor del av produktionen sker i 

fabrik vilket minimerar risken för fuktskador. Efter sex till sju dagars arbete på 

byggplatsen är huset helt tät. 

 

Arkitektur 

Byggnaden har ej profilerats som trähus, valet av material baserades endast på lämpligt 

stomsystem. Att uppföra en större byggnad i trä inbar vissa kompromisser både när det 

gäller byggnadstekniska lösningar samt arkitektur. Arkitekten var dock insatt i dessa 

förutsättningar och kunde därför rita därefter. Trots valet av stommaterial fanns det 

många valmöjligheter av fasadmaterial, i det här fallet valdes puts eftersom det ansågs 

viktigt att byggnaderna skulle passa in i dess omgivning. 

 

 

5.3 Rydebäck 

Derome förvaltning uppförde under 2006-2007 ett femvåningshus i Rydebäck, strax 

söder om Helsingborg (figur 5.4). Ytterligare två stycken byggnader skall uppföras, även 

de med trä som stommaterial. Tillskillnad mot tidigare nämnda projekt har all tillverkning 

skett direkt på plats.
45

 Även här har arbete dokumenterats, här följer en sammanfattad 

version av publiceringen.
46

  

 

                                                      

45
 Sveriges Träbyggnadskansli (2008). Rydebäck, Helsingborg (Elektronisk) 

46
 Lessing, Jerker (2007). Bygg stort och spännande i trä: Rydebäck, Helsingborg (Elektronisk) 
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Figur 5.4  Sandholmen, Rydebäck (Derome Mark & Bostad, 2008) 

 

Sandholmen, Rydebäck 

Lokalisering: Helsingborg Antal lägenheter: 42 stycken 

Byggnadsår: 2006-2007 Antal våningar: 5 våningar  

 

 

Byggmetod  

All byggverksamhet skedde på byggarbetsplatsen. Istället för att frakta färdiga 

prefabricera element från fabrik upprättades en tillfällig fältfabrik. Fältfabriken bestod av 

ett ouppvärmt tält utrustad med traverser och maskiner, i vilket bjälklag och tak-

konstruktioner tillverkades. Väggarna byggdes däremot direkt på plats med lösvirke och 

skivmaterial. 

 

Tidigare erfarenheter av att bygga stort i trä  

Inom företaget fanns stor erfarenhet av småhusbyggande i trä, främst med prefabricerade 

element som tillverkats inom koncernen. Dessutom fanns det erfarenhet från ett projekt 

där tre stycken fyravåningshus produceras med trästomme. Vid uppförandet av dessa 

byggnader användes färdiga element i form av bjälklagskasseter samt enkla regelväggar 

som täcktes med gips. Under produktionen fanns dock ingen fungerande lösning på 

väderskydd. Erfarenheterna från det tidigare projekt bidrog därför till att större energi 

lades på att minska risken för skador som kan uppstå vid eventuell nederbörd under 

byggskedet. 

 

Varför utformades husen i trä  

Redan från dag ett var trä som stommaterial ett givet alternativ. En av anledningarna till 

detta beslut var att förvaltningsbolaget ingår i en träkoncern, det sågs som en naturlig del 

av koncernens verksamhet och viljan fanns att skapa efterfråga efter koncernens 
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produkter och tjänster. Syftet var att visa att det går bra att bygga flervåningshus med 

trästomme. Ett problem som uppstod under projektet var svårigheterna med att hitta 

lämpliga entreprenörer som var villiga att ställa upp i projektet. Det var svårt att finna 

entreprenörer med rätt kompetens och engagemang, konceptet att bygga flervåningshus i 

trä är fortfarande relativt nytt och för många fanns därför en viss ovilja att bygga på detta 

sätt. 

 

Bärande system  

Bjälklagen i trä spänner från de bärande ytterväggarna in till byggnadens mitt där de bärs 

upp av limträpelare och limträbalkar. Stabilitet fås från de tvärsgående lägenhets-

avskiljande väggarna, i väggarna monteras stålstag som sedan förspänns och förankrar 

väggarna ned mot grunden. 

 

Täthet, värmeisolering 

Ytterväggar och yttertak isolerades med mineralull, täthet i konstruktionen uppnås med 

plastfolie. 

 

Akustik 

Mellanrummet mellan bjälkarna i bjälklaget fylldes med stenull, där efter monterades två 

gipsskivor samt dubbla akustikreglar. De lägenhetsavskiljandeväggarna utfördes med 

dubbla regelstommar som var avskiljda från varandra med en luftspalt. Regelstommarna i 

de avskiljandeväggarna kläddes med dubbla gipsskivor samt en plywood på den ena 

sidan, mellanrummet mellan reglarna fylldes med stenull. Tillsammans bidrog det till god 

ljudisolering som uppfyllde de krav som eftersträvades.  

 

Brandskydd  

Brandkraven sågs ej vara svåra att uppfylla. Dubbla gipsskivor skyddar träregelväggarna 

vid brand, i vissa fall monterades även en plywoodskiva innerst mot stommen. Utrymmet 

mellan reglarna fylldes med stenull och tillsammans med skivorna utgör det ett bra 

brandskydd. Bjälklaget skyddas även det mot brand med dubbla gipsskivor och stenull 

som placeras mellan bjälkarna. Limträpelarna i trapphuset är enbart målade och är ej 

skyddade mot en eventuell brand, dessa är dock dimensionerade efter detta och utgör 

sålunda ingen risk. Den putsade fasaden skyddar byggnaden mot brandspridning via 

fasaden. 
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Klimat och fuktskydd  

Fasaden putsades på cellplast och skyddar på så sett den inre konstruktionen mot väder 

och vind. För att undvika att fukt tar sig in byggnadsmaterialen under byggnadsskedet 

uppfördes ett väderskydd. Ett tält omslöt då byggnaden under processen och säkerställde 

därmed att inbyggt material ej skadas av fukt (figur 5.5). 

 

Figur 5.5  Väderskyddet under byggnationen (Derome Mark & Bostad, 2008) 

 

Arkitektur  

Byggnaden har ej profilerats eller marknadsförts som ett trähus, att stommen utgörs av trä 

är varken synligt invändigt så väl som utvändigt. Byggherren ansåg här att kunden var 

mer intresserad av planlösning, inredning och utrustning och inte vilket material den 

bärande stommen producerades i. Stor fokus lades även på att skapa en byggnad med god 

arkitektur. Tanken med projektet var att visa att träbyggnader inte behöver vara av 

traditionell anda utan att det även går att bygga modernt i trä. Valet av stommaterial har 

inte uppfattats påverka byggnadens utformning. 
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6 Gävle Strand, Etapp II 

Det nybildade området Gävle Strand ligger på Alderholmen, en plats som förr i tiden 

använts som hamn.  Trots närheten till havet finnes centrala Gävle bara några minuters 

gångväg från platsen. För tillfället pågår Etapp I av bygget men Etapp II är planerat att 

påbörjas under sommaren 2008. Hur området skall utformas redovisas i gestaltnings-

programmet för etapp II.
47

 

 

6.1 Gestaltningsprogram 

Gestaltningsprogrammet för Gävle Strand Etapp II inleds med en kortfattad bakgrund, där 

redovisas de förutsättningar som finns gällande landskap och planering. Bakgrunden följs 

sedan av förslag på utformningar för byggnader och landskap.  

 

Klimat förutsättningar 

De klimatförutsättningar som är av störst betydelse är de vindar som blåser över 

Alderholmen. Närheten till havet bidrar till att området är extra utsatt för obehagliga 

vindar. De förhärskade vindarna är oftast sydvästliga medan de kalla och besvärliga 

vindarna kommer från nord-nordost.  

 

Planeringsförutsättningar 

I kommunens planprogram har beslutats vilka karaktärer bostadsområdena skall ha, till 

dessa hör bland annat hamnkaraktär och modern arkitektur. Tanken är att staden skall 

möta havet och att arkitekturen skall var aktuell, intresseväckande, nyskapande, regional 

och samtida. Utöver detta eftersträvas även en ombonad närmiljö med mycket grönska, 

därför bör integrerad parkering finnas.  

 

Bebyggelseregler 

Vid utformning av bostadshusen skall vissa generella regler följas, dessa är utformade på 

så sätt att utrymme finns för egna tolkningar. I gestaltningsprogrammet redovisas följande 

regler;  

 

                                                      

47
 Dames, Lena, Hederus, Per, Leine, Bibbi, Toller, Fredrik & Wikstrand, Sara (2007) 

Gestaltningsprogram Gävle Strand Etapp II 
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1)  Kvarteret ska vara i huvudsak slutna mot omgivande gator och 

platsbildningar. 

 

2)  Öppningar mellan hus avgränsas med t.ex. murar, plank, staket och 

glasade balkonger. 

 

3)  Avgränsningen kan förstärkas av vegetation och det ska finnas öppningar 

för passage för gående. 

 

4)  Kvarterens gårdar skall ligga minst 1 m ovan gatunivå. Därmed skapas 

möjlighet att ha parkeringsgarage under gårdarna. 

 

5)  Gårdarna ska vara ´gröna´. Lägenheter mot gård i bottenplanet ska ha 

egen uteplats. För att på sikt skapa växtbetingelse för fullvuxna träd skall 

inte hela gården bebyggas. 

 

6)  Huvudentrén ska vara vänd mot gatan. 

 

7)  Indragna entrédörrar är att föredra då det ger ett visst vindskydd. 

 

8)  Trapphus ska ha fönster i gatufasaden. 

 

9)  Även gårdar ska nås från trapphuset. 

 

10)  Bottenvåningens golvnivå ska ligga minst 1m över gatunivå för att 

förhindra störande insyn. 

 

11)  Mot gaturum ska balkonger i princip ej skjuta ut utan räcken/inglasningar 

i fasadliv. Burspråk kan dock skjutas ut utanför fasadliv mot gatan. 

 

12)  Stadsbilden ska vara omväxlande med hushöjder som varierar. 

Variationen i hushöjd förstärks av ett fåtal strategiskt placerade 

takvåningar i stadsdelen, oftast vid hörn och gavlar.  

 

13)  Varje kvarter ska utåt innehålla ett flertal varierande karaktärer av färg, 

form och fönstersättning. Kvarteret ska upplevas som sammanhållet, men 

inte enhetligt. 
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14)  Insidan av kvarteret behöver ej överensstämma i färg och form med 

utsidan. 

15) Trapphuset ska utgöra ´minsta enhet´ vid val av fasadmaterial, 

fönstersättningar och färgval, ej kvarteret eller den enskilda byggnaden. 

 

16)  Minsta enhet kan även utgöras av mindre element än trapphusenheten, om 

det ger en positiv variation som berikar helheten. 

 

17)  Fasadfärger ska vara klara och kulörta och ha likartad mättnad. Inslag av 

svart och vitt ska förekomma som komplement. Oregelbundna 

fönsteromfattningar är ett sätt att göra fasaderna mer personliga i den 

lilla skalan. 

 

18)  Gavellägen mot gata och allmän plats är som regel strategiskt placerade i 

stadsbilden för att utnyttjas till att höja bostadens kvalité och områdets 

karaktär. Gavelfasaderna får ej vara stumma och sparsamt fönstersatta. 

 

19)  Taken ska vara låglutande pulpettak (max 1:10) med horisontell krönmur 

på minst 3 sidor. (kanalhus har krönmur runt om). 

 

20)  Takvåningar förekommer i begränsad omfattning för att framhäva 

speciella lägen och situationer i stadsbilden. Omfattningen av takvåningar 

begränsas till vad som framgår av illustartionsskisserna för respektive 

kvarter. 
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7 Tillämpning 

7.1 Tankekarta 

Nedan redovisas en tankekarta över faktorer som kan tänkas påverka en byggnads 

arkitektur Till dessa faktorer hör bland annat val av byggsystem och material, storlek och 

placering av byggnad samt vad arkitekturen skall förmedla känslomässigt (figur 8.1).  

 

 

 

 

Figur 7.1  Faktorer som kan tänkas påverka arkitekturen hos en byggnad 
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Hur påverkar valet av byggsystem arkitekturen? 

 

 Att bygga med modulsystem är både effektivt och billigt, den snabba byggtiden 

medför att inflyttning kan ske snabbare i jämförelse med platsbyggda hus. Då 

volymelement används minskar risken för fuktskador avsevärt, dock finns vissa 

begränsningar i arkitekturen. Informeras arkitekten i god tid om vilka 

begränsningar som finns bör det inte ses som ett större problem. 

 Sker all byggnation direkt på plats finns inga begränsningar för arkitekten, dock 

bör konstruktionen skyddas mot väta under uppförandet av byggnaden. 

 

 

Hur påverkar valet av fasadmaterial byggnadens arkitektur? 

 

 Då trä väljs som fasadmaterial måste det oftast ytbehandlas så att det klarar av att 

motstå angrepp från mikroorganismer, nedbrytning orsakad av ultraviolett-

strålning samt ogynnsamma pH-halter. 

 Viktigt är att fasaden uppfyller de brandtekniska krav som finns. När trä används 

som fasadmaterial måste risken för brandspridning minimeras, detta kan ske 

genom att varva träet med obrännbart material samt genom brandskydds-

behandling.  

 

 

Hur påverkar de brandtekniska kraven byggnadens arkitektur? 

 

 Då större byggnader uppförs helt och hållet i trä finns många brandtekniska krav 

som måste uppfyllas. Detta kan ske genom skyddsbehandling av materialet samt 

olika brandtekniska lösningar. I byggnader där sprinklersystem har installerats 

minskar kraven på materialens brandbeständighet, detta eftersom systemet 

skyddar mot övertändning. I sådana byggnader kan hela fasaden täckas av 

brännbart material. 

 Kravet på utrymningsvägar bidrar även det till vissa begränsningar i den 

arkitektoniska utformningen. 
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Hur påverkar den omgivande bebyggelsen och naturen byggnadens arkitektur? 

 

 Vid planering av en byggnad bör hänsyn tas till de klimatförutsättningar som 

finns. Till dessa förutsättningar hör bland annat sol, vind och nederbörd. Exempel 

på sådana situationer är då vetskap finns om att vissa väderstreck utsätts för hårda 

och isande vindar, placering av balkonger och dylikt bör i detta läge ske så att 

förhållandena mildras. Då ett hus placeras i närheten av vatten utsätts även 

fasadmaterialen för extra hårda förhållanden, i dessa lägen bör materialets 

beständighet granskas noggrannare. 

 Hänsyn bör även visas för den omgivande bebyggelsen både när det gäller 

arkitektur samt storlek och placering av byggnader.  

 

 

Vilka budskap skall arkitekturen förmedla? 

 

 En byggnads arkitektur bör kunna förmedla budskap, en träbyggnad kan till 

exempel utformas så att den upplevs naturnära och familjär samt att den utstrålar 

värme. 

 Om önskemål finns från omgivningen bör även dessa beaktas då byggnaden 

utformas. 

 

 

Hur påverkar byggnadens storlek arkitekturen? 

 

 Det är ofta enklare att rita och planera småhus, större hus kräver mer arbete när 

det gäller planlösning och dylikt. Ökad byggnadsvolym bidrar även till att fler 

byggnadstekniska krav måste uppfyllas, antal våningar och lägenheter kan därför 

ha en stor inverkan på arkitekturen. 

 

 

Hur påverkar utformning och placering av byggnadsdetaljer den slutliga 

arkitekturen? 

 

 Byggnadens slutliga arkitektur påverkas bland annat av hur entré, fönster, tak och 

balkonger väljs att utformas och placeras. 
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7.2 Områdesplanering 

Stuveriets tomt är lokaliserad långt ut på Alderholmen och har närhet till havet, Gavleån 

och den nybyggda kanalen. Markeringen på kartan redovisar tomtens placering (figur 

7.2). 

 

 

Figur 7.2  Karta över Alderholmen och Stuveriets tomt 

 

I förslaget nedan har fem fristående byggnader placerats på tomten, både byggnadernas 

höjd och storlek varierar. Byggnadernas placering resulterar i en skyddad innergård 

avsedd för lek, avkoppling och grönska (figur 7.3). Parkering av fordon sker vid 

närliggande vägar samt under gården, nedfart finns placerad i den sydvästra delen av 

tomten.  

 

Figur 7.3  Skissförslag på byggnadsplacering 
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7.3 Idéskisser  

I detta avsnitt redovisas några av de idéskisser som skapats under tillämpningsfasens 

tidiga skede. Eftersom arbetet är avgränsat och enbart berör den yttre utformningen har 

hänsyn inte tagits till planlösningar och dylikt.  

 

Skiss 1, Balkonger 

Gavelns utformning ger goda förutsättningar för infästning av balkonger, utbyggnaden 

skyddar dessutom balkongerna mot väder och vind samt insyn (figur 7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7.4  

Skiss 1, Balkonger 

 

 

 

 

 

 

Skiss 2, Takterrass 

Terrasser placeras på taket för att ge vindslägenheterna en exklusivare prägel (figur 7.5).  

 

 

 

Figur 7.5 

Skiss 2, Takterrass 
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Skiss 3, Entré 

Entrén sticker ut från fasaden för att markera var ingången är placerad. Väggytorna på 

utbyggnaden utnyttjas till att släppa in ljus samt att bidra till utsikt och täcks därför med 

stora fönster (figur 7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.6 

Skiss 3, Entré 

 

 

 

 

 

 

 

Skiss 4, Tak 

Pulpettaket omges av en krönmur på tre av fyra sidor. En av sidorna lämnas öppen för att 

byggnaden ej skall upplevas för kubisk (figur 7.7).  

 

 

 

 

Figur 7 .7 

Skiss 4, Tak 
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7.4 Byggnadens form 

Fördjupning och tillämpning har endast utförts på en av tomtens byggnader, den aktuella 

byggnaden är lokaliserad på tomtens nordöstra del (figur 7.8). 

 

Figur 7.8  Den aktuella byggnadens tomtlokalisering 

 

Byggnadens form togs fram med hjälp av de idéskisser som skapats under den tidigare 

delen av tillämpningsfasen. Friheten var något begränsad eftersom byggnaden var 

tvungen att uppfylla de generella reglerna som redovisades i gestaltningsprogrammet. 

Skissarbetet resulterade i en rektangulär byggnad med lågt lutande pulpettak (figur 7.9). 

Entré och viss del av trapphuset skjuter ut från fasaden med syfte att bryta av den plana 

fasaden. Fönster och balkonger placerades därefter ut på byggnadens fasader och bidrog 

på så sätt till en mer levande och tilltalande byggnad. 

 

Figur 7.9  Byggnadens valda form 
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7.5 Förslag på fasadutformning 

Bottenvåningens golvnivå ligger en meter över gatunivån och förhindrar på så sätt 

störande insyn. Entréerna och delar av trapphusen skjuter ut från byggnaden med syftet 

att markera var huvudentréerna är placerade. Utbyggnaden täcks med stora fönster vilket 

bidrar till god utsikt och gott ljusinsläpp. På den nordöstra fasades mittsektion placeras 

inga vanliga balkonger istället förses lägenheterna med franska balkonger (figur 7.10).  

 

 

 

 

Figur 7.10  Fasad mot nordost 

 

 

Innergården ligger en meter ovan gatunivå och medför att parkering kan placeras 

därunder.   På den sydvästra fasaden har portar placerats vilket resulterar i att trapphusen 

även kan nås från innergården. Balkonger och uteplatser placeras på fasadens mittsektion. 

(figur 7.11) 
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Figur 7.11  Fasad mot sydväst 

 

Gavelfasaderna är rikligt dekorerade med inglasade partier i form av fönster och 

balkonger. Utbyggnaden i gavelfasadens mitt skyddar balkongerna mot väder och vind 

samt insyn (figur 7.12 och 7.13).  

 

  

Figur 7.12  Fasad mot sydost Figur 7.13  Fasad mot nordväst 

 



 51 

I detta förslag har ytterfasad i trä varvats med putsad fasad, de horisontella banden av 

obrännbart material förhindrar att flamspridning sker via fasaden. Delar av gavelfasaden 

är täckt helt och hållet med trä, här fungerar balkongerna som flamskärmar vilket medför 

att horisontella band av obrännbart material ej är nödvändigt. Den delen av gaveln som är 

täckt av fönster saknar skydd mot eventuell brand och har därför täckts med putsad fasad 

(figur 7.14 och 7.15).  

 

 

Figur 7.14  Illustration, fasad  mot innergården 

 

 

Figur 7.15  Illustration, fasad ut mot gatan 



 52 

 

Ytterfasaden i trä är av mörkare ton och de ljust putsade ytorna syftar till att framhäva 

träets naturliga ytstruktur. Passande träslag i detta fall är ek eftersom det är mycket 

motståndskraftiga mot nedbrytning i den fria luften, dock bör materialet behandlas för att 

få ökad beständighet mot exempelvis fukt och brand.  

 

 

7.6 Alternativ fasadutformning 

I följande avsnitt behandlas tre alternativa lösningar på hur fasaden kan tänkas beklädas. 

Som tidigare nämnts bör träet behandlas för att få en ökad beständighet, detta gäller även 

alla nedanstående förslag. 

  

Alternativ 1 

I detta alternativa förslag har nästintill hela byggnaden klätts med träpanel, tänkt träslag 

är även här ek. Denna typ av fasadutformning kräver att sprinklersystem finns installerat, 

om inte uppnås ej de krav som ställs gällande brand. I byggnaden förekommer mindre 

inslag av mörkgrå puts (figur 7.16). 

 

 

 

 

Figur 7.16  Alternativ 1, heltäckande träpanel med mindre inslag av mörkgrå putsad fasad 
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Alternativ 2 

Detta alternativ har i likhet med alternativ 1 en heltäckande träfasad, även här finns krav 

på att sprinklersystem finns installerat. Tillskillnad mot föregående förslag består fasaden 

av två olika träslag, förslagsvis ask och ek. Genom att kombinera dessa skapas 

nyansskillnader som bidrar till en mönstrad fasad, även här förekommer visst inslag av 

puts (figur 7.17). 

 

Figur 7.17  Alternativ 2, mönstrad heltäckande träpanel skapas med två olika träslag  

 

Alternativ 3 

Det tredje alternativet skiljer sig mot de tidigare förslagen, här har ljust trä kombinerats 

med färggrann puts. Den kraftiga kulören syftar till att lyfta fram träslagets färg och 

struktur, träpanelen utformas förslagsvis i ask (figur 7.18). 

  

 

Figur 7.18  Alternativ 3, mönstrad fasad med färgrann puts och ljust trä 
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8 Diskussion  

8.1 Oviljan att bygga stort i trä 

Regeringen har tillsatt kommittén Nationella träbyggnadsstrategin med målet att öka 

användandet av trä som stommaterial i större konstruktioner, trots detta finns det 

fortfarande en viss ovilja hos många av de byggentreprenörer som verkar på marknaden. 

Det finns självklart olika anledningar till varför folk väljer att använda sig av andra 

material än trä, stor del av detta är nog ändå rädslan för att något skall gå snett. Trä skiljer 

sig från andra byggnadsmaterial i många hänseenden och därför krävs viss special 

kompetens då det ska användas i större bärande konstruktioner. Frågan är om det kan vara 

så enkelt att oviljan hänger ihop med rädsla och okunskap, att entreprenörerna hellre 

fortsätter att bygga på det sätt som de en gång i tiden lärde sig. Eftersom det under lång 

tid var förbjudet att använda sig av trästommar i hus med fler än tre våningar saknar 

troligtvis många av dem som utbildade sig under denna period den kunskap som krävs. 

 

8.2 Dokumentationernas trovärdighet 

Sveriges träbyggnadskansli tillhandahåller sina medlemmar med dokumentationer från 

projekt där större hus har utformats med bärande stomme i trä. Syftet med detta är att dela 

med sig av den erfarenhet som finns för att på så sätt påskynda utvecklingen. De 

dokumentationer som granskats i detta examensarbete innehåller till stor del enbart 

positiv information. Personligen kan jag inte låta bli att frågåsätta dess trovärdighet. Jag 

delar självklart uppfattningen om att trä är ett bra byggnadsmaterial med stora möjligheter 

och goda egenskaper, trots detta har jag svårt att tro att det knappt uppstått 

komplikationer. Frågan är om resultatet fortfarande skulle vara detsamma om 

dokumentationen utfördes av en helt oberoende organisation istället för Sveriges 

träbyggnadskansli. Jag vill inte med denna kritik hävda att trä är ett dåligt material att 

använda sig av, utan att det är synd om det är så att negativa upplevelser har sopats under 

mattan. Jag är själv en stor entusiast av stora byggnader utformade helt och hållet i trä och 

min önskan är att jag kommer få se fler av dessa i framtiden. 
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8.3 Användning av sprinklersystem 

Bostäder utrustade med sprinklersystem tillåter heltäckande träfasad eftersom systemet 

förhindrar övertändning. De källor som granskats uttrycker sig enbart positivt kring 

användandet av sprinklersystem, det kan då frågåsättas varför det är ovanligt att sådant 

system används i bostadshus. Trots flera timmars eftersökande hittades inga källor som 

redovisade några negativa sidor med system. Kan det vara så enkelt att orsaken till att 

systemet så sällan används är ekonomiskaspekter i kombination med okunskap. Svenska 

brandförsvaret nämnde att det finns en starkt överdriven rädsla för vattenskador, detta 

skulle kunna vara en de bidragande orsakerna. Dessutom är det troligtvis många som inte 

riktigt vet hur systemet fungerar, sprinklersystem reagerar enbart på höjda temperaturer 

och därav inte på rök vilket säkerligen är okänt får många. Det är nog inte ovanligt att det 

finns en rädsla över att en cigarett eller en torrkokning skulle kunna sätta fart på systemet 

och på så sätt bidra till stora vattenskador, så är dock inte fallet. 

 

 



 56 

9 Slutsatser 

Trots att det satsas stort på att öka användandet av trä i byggnader verkar det fortfarande 

hos många finnas en viss rädsla och ovilja att bygga stort i trä. Resultatet i denna studie 

visar dock att trä ur brandskyddssynpunkt är likvärdigt om inte i vissa fall till och med 

bättre än andra byggnadsmaterial. Materialets unika brandegenskaper bidrar till att 

långvarig bärigheten kan uppnås, dessutom kan materialet skyddas ytterligare med olika 

brandskyddsmetoder. Flamspridning via fasad kan motverkas genom att varva träfasad 

med obrännbara fasadmaterial eller genom att installera sprinklersystem i byggnaden. 

Spridning via fasad kan även förebyggas genom att placera flamskärmar eller flamluckor 

vid fönster. Utöver brandtekniska lösningar finns även idag lösningar på hur fukt- och 

akustikfrågor skall behandlas, vilket tidigare även har sett som stora problem i denna typ 

av byggnad.  

 

Studien visar även att valet av byggnadsmaterialet trä ej begränsar arkitekten och dess 

arbete, de få begränsningar som förekommit beror istället på den valda byggnadsmetod. 

Då modulsystem har använts har vissa begränsningar i arkitektarbetet uppstått, detta 

anses dock inte vara ett problem i de fall då arkitekten i god tid blivit informerad om de 

begränsningar som förekommer.  
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Bilaga A 
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Bilaga B 

Boverkets konstruktionsregler (BKR) – brand 

I kapitel 10:1 Krav kan följande läsas,
48

 

 

 

 

För en mer ingående beskrivning av vad som krävs av en byggnad i brandskyddssynpunkt 

måste en granskning av kapitel 5 i Boverkets byggregler utföras. 

 

                                                      

48
 Boverket (2003) Regelsamling för konstruktion – Boverkets konstruktionsregler, BKR. s.211 

”Bärverkets delar, inklusive upplag, fogar o.d. skall utföras antingen så att 

kollaps inte inträffar 

- under en given tidsperiod enligt kraven på brandteknisk klass för 

byggnadsdelar i avsnitt 5.82 i BBR. (BFS 1998:39) 

- under ett fullständigt brandförlopp eller 

- under del av att fullständigt brandförlopp, om det genom särskild 

utredning kan påvisas att utrymningssäkerheten inte försämras 

och att risken för räddningstjänstpersonal och påverkan på 

omgivningen inte ökar. (BFS 1998:39)” /BKR Kap.10, s.211/ 
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Bilaga C 

Boverkets byggregler (BBR) – brand 

Kapitel 5 i BBR går under rubriken brandskydd och innehåller föreskrifter samt allmänna 

råd som berör brand. I regelsamlingen behandlas följande underrubriker, 

- 5:1 Allmänt 

- 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar 

- 5:3 Utrymning vid brand 

- 5:4 Skydd mot uppkomst av brand 

- 5:5 Skydd mot brandspridning inom brandcell 

- 5:6 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 

- 5:7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 

- 5:8 Bärförmåga vid brand 

- 5:9 Anordning för brandsläckning  

 

Vilka regler och riktmärken som gäller för en byggnad varierar och beror bland annat på 

byggnadens storlek och användningsområde. Nedan redovisas ett urval av de regler som 

kan vara av stor betydelse i det aktuella projektet.
49

 

 

Avsnitt 5.2, Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar 

I avsnitt 5:21 Byggnad (Senast lydelse BFS 2002:19) kan följande läsas,  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

49
 Boverket (2006). Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR, s.69-118 

” Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utformas i klass Br1…” /BBR s.72/ 

”… Byggnader där brand medför stor risk för personskador skall utföras i klass 

Br1…” /BBR s.72/ 

”Byggnader skall utföras i klass Br1, Br2 eller Br3. Vid klassindelningen skall 

hänsyn tas till sådana faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för 

personskador vid sammanstörtning av byggnaden…” /BBR s.71/ 
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I avsnitt 5:221 Klassbeteckningar redovisas hur byggnadsdelar delas in i olika klasser 

beroende på dess funktion. Till dessa hör bärförmåga, integritet (täthet), isolering och 

strålning (tabell 4.1). 

 

Tabell 4.1  Klassbeteckningar för byggnadsdelar. 

Klass Funktion 

R Bärförmåga 

RE Bärförmåga och integritet 

REI Bärförmåga, integritet och isolering 

E Integritet 

EI Integritet och isolering 

EI2 Integritet och isolering för branddörrar 

EW Integritet och begränsad strålning 

 

 

Beteckningarna följs därefter av en siffra som redovisar tidskravet på byggnadsdelen, 

vilket är: 15,30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Utöver detta behandlas även 

olika typer av tilläggsbeteckningar samt klassbeteckningar för material, beklädnad och 

ytskikt.
50

 

 

Avsnitt 5:232 går under rubriken Brandcell och här kan följande läsas,  

 

 

 

 

 

När det gäller utrymningsvägar skall det där personer vistas mer än tillfälligt finnas minst 

två stycken utrymningsvägar som ej är beroende av varandra. För byggnader med fler än 

två våningsplan skall det dessutom finnas minst en utrymningsväg per våningsplan. 

Utrymningsvägarna skall vara placerade så att de finns direkt kontakt till gata eller 

                                                      

50
 Boverket (2006). Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR, s.72-73 

”…I brandcellens omslutande konstruktioner får ingå byggnadsdelar med mindre 

brandmotstånd än vad som svarar mot föreskriven tid, om en brand kan hindras 

sprida sig i anslutning till dessa byggnadsdelar genom t.ex. räddningstjänstens 

ingripande.” /BBR s.75/ 

”Med brandcell avses en avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under 

en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av 

byggnaden…” /BBR s.75/ 
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motsvarande eller på en plats så som terrass eller gårdsplan varifrån gata eller 

motsvarande lätt kan nås.
51

 

 

Avsnitt 5:5, Skydd mot brandspridning inom brandcell 

I avsnitt 5:511 Allmänt, en underrubrik till avsnitt 5:51 Materialkrav, ytskikt och 

beklädnad, redovisar att,  

 

 

 

 

Avsnitt 5:6, Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 

När det gäller Brandteknisk klass (avsnitt 5:621) gäller för Byggnad i klass Br1(avsnitt 

5:6211) att,  

 

 

 

 

Tabell 4.2  Föreskriven brandteknisk klass i avskiljande  

avseende i en byggnad i klass Br1 (Boverket, 2006) 

Byggnadsdel 
Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m2) 

f ≤ 200 f < 400 f > 400 

Brandcellsskiljande byggnadsdel i 

allmänhet, och bjälklag över källare 
EI 60 EI 120 EI 240 

 

 

                                                      

51
 Boverket (2006). Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR, s.75, 78 

”Byggnadsdelar skall utföras i lägst den brandtekniska klass som anges i tabell 

5.6211…” (tabell 4.2) /BBR s.99/ 

”… Material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa 

brandpåverkan och inte falla ned eller på annat sätt förändras så att risken för 

personskador ökar.” /BBR s.95/ 

”Material i byggnadsdelar och fast inredning skall ha sådana egenskaper eller ingå 

i byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning 

eller snabb brandspridning och inte heller snabbt utvecklar stora mängder värme 

eller brandgas. De får inte smälta och droppa utanför brandhärdens omedelbara 

närhet…” /BBR s.95/ 
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5:63 Yttervägg och fönster är ett avsnitt av stor betydelse för det aktuella projektet, här 

kan läsas att,  

 

 

 

Här nämns även som allmänt råd att,  

 

 

Avsnitt 5:631 Yttervägg i byggnad i klass Br1 beskriver att, 

 

 

 

Avsnitt 5:8, Bärförmåga vid brand 

I avsnittet 5:821 behandlas kravnivåerna vid dimensionering genom klassificering, kan 

följande läsas, 

 

”Yttervägg skall utformas så att 

-  väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion gentemot 

andra brandceller, 

-  brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn 

till byggnadens ändamål samt möjligheterna till brandsläckning, 

-  risken för spridning av brand via fönster begränsas och delar av 

väggen inte faller ned vid brand. Dock bortses från nedfall av t.ex. 

glassplitter, mindre putsbitar och liknande om detta inte bedöms 

förhindra eller väsentligen försvåra brandsläckning och om 

utrymning ändå kan ske utan risk för personskador.” /BBR s.102/ 

”fasadbeklädnaden bör vara av svårantändligt material” /BBR s.102/. 

”Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att 

utrymning och brandsläckning eller så att stor risk för skador uppstår för personer 

som vistas i närheten” /BBR s.101/ 

”… Brandteknisk klass enligt första kolumnen (f ≤ 200) får tillämpas för bostads- 

och kontorslägenheter, skolor, hotell, personbilsgarage, livsmedelsbutiker, 

lägenhetsförråd och jämförbara brandceller…”  /BBR s.99/ 
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I tabell 5:821a ”Föreskriven brandteknisk klass i bärande avseende för en byggnad i 

klass Br1” redovisas att för en byggnad med 3-4 våningsplan och f ≤ 200 är kravet på 

bärförmåga 60 minuter både för bjälklag och övriga bärverk. För en byggnad med 5-8 

våningsplan kräver däremot en bärförmåga på 90 minuter för övriga bärverk (tabell 4.3).
52

 

 

 

Tabell 4.3  Föreskriven brandteknisk klass i    

bärande avseende för enbyggnad i klass Br1   

Byggnadsdel 

Brandteknisk klass vid 

brandbelastning f (MJ/m2) 

f ≤ 200 

1. Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande 

horisontellt bärverk 

 

i byggnad med 3-4 våningsplan  

- bjälklag R60 

- övriga bärverk R60 

i byggnad med 5-8 våningsplan  

- bjälklag R60 

- övriga bärverk R90 

2. Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk R60 

3. Trappor och trapplan i trapphus R 30 

 

                                                      

52
 Boverket (2006). Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR, s.114 

”Byggnadsdelar skall i bärande avseende utföras i den brandtekniska klass som 

anges i nedanstående tabeller 5:821a och 5:821b. Därvid får första kolumnen (f ≤ 

200) i tabell 5:821a utan särskild utredning tillämpas för t.ex. bostads- och 

kontorslägenheter, skolor, hotell, personbilsgarage, livsmedelsbutiker, 

lägenhetsförråd och jämförbara brandceller…” /BBR s.114/ 


