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09.10 – 09.40 Hur hanterar man brandrisken i träbyggnader? – Erik Wahlström, 

delägare av brandskyddsföretaget Eld och vatten?

- Det finns en hel del i BBR, Boverkets Byggregler som man bör/ska uppfylla.

- En del är tolkningsbart.

- En del är väldigt tydligt.

- I BBR använder vi begreppen förenklad dimensionering, analytisk 

dimensionering samt allmänna råd.

- Detta kan ge olika byggnader, även om man följer samma BBR, för tolkning 

kan vara väldigt olika.

- Vad tycker jag, jo jag tycker att man ska ha lite mer säkerhet än att bilens däck 

bara precis klarar besiktningen, godkänt men inte bra! Säkerhet är viktigt, samt 

att människoliv är värdefulla, och att också undvika att människor skadas. Att 

bygga hållbart betyder att bygga brandsäkert.
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Välkommen!
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Vi är medlem i följande föreningar när det gäller träbyggnad 
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Varför blir en liten brand stor, på kort tid, om den 
inte släcks fort?

Det kan den bli om den försvinner in i dolda 
byggnadsdelar, där den är svår att släcka och där 
den sprider sig fort, med förödande 
konsekvenser!
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En bra skiss över problematiken. 
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Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande 

regler som finns i plan- och bygglagen, PBL, med tillhörande plan- och 

byggförordning, PBF. Dessa krav utvecklas och förtydligas i BBR avsnitt 5 i form 

av bindande föreskrifter och allmänna råd. Förutom regler med utgångspunkt i 

PBL finns det även krav på brandskydd i andra lagstiftningar, t.ex. i lagen om 

skydd mot olyckor.
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1.Går det att bygga brandsäkra trähus?

2. Vad är största risken för totalskador?

3. Är det skillnad på gamla trähus och nya moderna trähus gällande 
brandskyddet?

4. Hur är det med gamla radhus?

5. Hur är det med nya flerfamiljshus?
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1. Det är möjligt att bygga brandsäkra träbyggnader.
2. Största risken är när branden sprider sig i dolda byggnadsdelar, som hålrum som inte 

syns. T. ex takfot och i fasadens luftspalter.
3. Det är stor skillnad på brandskyddet beroende på när byggnaden är uppförd.
4. Radhus som är uppförda under senare del av 1900 talet har väldigt många brister i 

brandskyddet. Många har blivit ålagda att uppgradera brandskyddet av 
räddningstjänst.

Brandskydd i radhus
En inventering Uppsala brandförsvar gjorde mellan 2012 och 2015, visar att cirka 55 
procent av radhusen i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner har brister i det 
byggnadstekniska brandskyddet. Bränder i radhus sker med jämna mellanrum och 
det är inte ovanligt att en hel radhuslänga brinner ner. Många fastighetsägare väljer 
att åtgärda bristerna på eget initiativ och informerar brandförsvaret om detta genom 
att skicka in skriftliga intyg och bilder som visar vilka åtgärder som genomförts.
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Vanliga brister i radhus
Orsaken till att bränder i radhus ofta blir så omfattande beror till stor del på 
att branden sprider sig mycket snabbt mellan fastigheterna. Grunden inom 
brandskydd i Sverige är att det ska ta minst 60 minuter för en brand att 
sprida sig mellan två lägenheter. I radhus med brister i brandskyddet kan 
en brand sprida sig mellan lägenheter mycket snabbare än så. Det 
vanligaste är att branden sprider sig via vinden.
Ofta är radhusen konstruerade på ett sätt där vindsbjälklaget är tänkt att 
stå emot 30 minuters brand underifrån. Detsamma gäller för den 
avskiljande väggen på vinden mellan lägenheterna. Det vill säga totalt 60 
minuters brand. På grund av en rad byggnadstekniska brister är det dock 
möjligt för en brand att sprida sig till övriga lägenheter via vinden mycket 
snabbare än 60 minuter, se bild 1.
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Ellös, brand i en lägenhet = hela längan totalförstörd, öppen takfot gav fritt fram för 
lågorna. Bristfällig brandcellsgräns mellan lägenheterna både i takfot och vind. 
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Ventilerad brandklassad 
takfot EI30 
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I oexponerat tillstånd = ventileras 
I brandexponerat tillstånd = tät från 
första sekund 
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Träguiden, detaljlösningar 
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Fasad utan brandstopp                                      Fasad med FB luftspaltsventil
ger brandspridning i fasad                                 förhindrar brandspridning.
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Att förhindra brandspridning är väldigt viktigt, men det är ju viktigt att det finns ventilation också. 
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Cik Arena Flamskyddslackad B-s1,d0 
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Sara, Skellefteå nya Kulturhus, en av världens 
största träbyggnader, Flammskyddslackad, allt 
synligt trä invändigt B-s1,d0, 
från Eld & Vatten 
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• FB Luftspaltsventiler 

• FB Takfotsventiler

• FB Överströmsventil

• FB Vädringslucka

• Brandklass EI 30 - EI 90
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Ica & LIDL bygger nya butiker i TRÄ! Dessa byggs med brandskyddslackat trä! 



BRANDTRYGGAR BYGGNADER

BRANDTRYGGAR BYGGNADER

• Ica Lindvallen 

• Lunds Nya Tingsrätt

• SARA, Skellefteå 

• Gripsholms slott

• CIK Arena Knivsta

• Samt många flera
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Kihlströmskaj Karlskrona, färdig 2020 q2, FB Luftspaltsventiler 
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Kontakta oss när ni har behov för att 
Brandtrygga Byggnader!

Vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa er 
på bästa sätt! 

Telefon 0303-65420    
www.eldochvatten.se info@eldochvatten.se

http://www.eldochvatten.se/
mailto:info@eldochvatten.se

