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Sammanfattning 

Brandförloppet i dagens byggnader blir snabbare och snabbare på grund av introduktionen av mer 
antändbara material, så som spånskivor och cellplast, i möbler och inredning. Hur 
räddningstjänsten bör utvecklas för att effektivast bekämpa de ökande problemen kräver en 
vetenskaplig grund. Kunskapen kring var det brinner i relation till byggnadsbestånd finns endast i 
ett övergripande plan i MSB:s databas IDA. Ett statistiskt underlag som jämför dagens 
byggnadsbestånd med bränder i byggnader kan hjälpa att identifiera byggnadstyper som är 
överrepresenterade av omfattande bränder.  

Bränderna har avgränsats till de som kräver en insats från räddningstjänsten för att släcka, d.v.s. en 
brand som inte självslocknar och som har spridit sig från startföremålet. Branden får befinna sig i 
startföremålet vid räddningstjänstens ankomst men den totala omfattningen måste vara större för 
att medtas i denna studie. 

Inom arbetet har en litteraturstudie av böcker och hemsidor genomförts för att identifiera 
byggnadsbeståndet i Sverige och intervjuer av fastighetsägare för flerbostadshus som brunnit under 
2014. Byggnadsmetoder och vanliga byggmaterial har även studerats för att få en grundläggande 
förståelse av Sveriges byggnation. MSB:s databas IDA och resultatet av intervjuerna har använts för 
att studera bränder i byggnader och sålla bort bränder som kan anses irrelevanta för 
räddningstjänst. Bränderna av intresse har sedan jämförts med byggnadsbeståndet för att 
identifiera byggnadstyper av problem. 

Sveriges byggnadsbestånd består av 2,4 miljoner byggnader varav 2,2 miljoner bostadshus som 
innefattar 4,5 miljoner bostäder. Ungefär 2,5 miljoner av dessa bostäder finns fördelat i 165 000 
flerbostadshus och det finns 2 miljoner småhus. Resterande andel byggnader utgörs av allmänna 
byggnader, skolor och industrier. Småhus är ofta byggda i träkonstruktioner med små undantag för 
tegel och betong. Lite mer än 80 % av småhusen är även friliggande. Flerbostadshusen är till 
största del byggda i prefabricerade volymelement i betong, speciellt de flerbostadshus som är 
byggda i flera våningar. De äldre flerbostadshusen är dock ofta två våningar och består av trä. 
Bostäder är den byggnadstyp som har flest bränder som kräver insats från räddningstjänsten för att 
åtgärda. I förhållande till antalet byggnader av respektive byggnadstyp är dock allmänna byggnader 
överrepresenterade av bränder. Inom bostäder tycks småhus brinna mer än flerbostadshus, både 
jämfört med antal bostäder i byggnadsbeståndet och antal bränder totalt. Småhus i trä är en av 
byggnadstyperna som kräver uppmärksamhet från räddningstjänsten eftersom småhus utgör över 
hälften av bostadsbränderna och träkonstruktioner utgör ungefär 90 % av dessa småhus. 
Flerbostadshus i betong är det flerbostadshus som brinner med högst frekvens. 

Anledningen till varför småhus brinner oftare än flerbostadshus är okänd. Högre brandskyddskrav 
i flerbostadshus kan vara en avgörande faktor, fler personer per bostad i småhus en annan. Det 
kan även vara så att den längre utryckningstiden för bränder i småhus medför tillräckligt med tid 
för branden att uppnå en omfattande storlek och gör småhus överrepresenterade av bränder, eller 
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att småhus i större omfattning är byggda med träkonstruktioner och den bidrar till brandförloppet. 
Majoriteten av småhus är dock friliggande och bränder i dessa villor har begränsad 
spridningspotential till andra byggnader, vilket sänker behovet av utveckling hos räddningstjänsten 
vad gäller brandbekämpning för denna byggnadstyp.  
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Abstract 

The fire growth rate in buildings is becoming faster and faster because of the introduction of more 
flammable materials, such as particle boards and expanded polystyrene, in our furniture and walls. 
A scientific basis is needed to determine how the fire department should adapt to the increasing 
problematic fires. The current information of the location of fires in relation to the Swedish 
building population only exists in a general manner, in MSB’s database IDA. An in-depth 
statistical analysis to correlate the Swedish building population with building fires could identify 
specific types of buildings which are more vulnerable to substantial fires. 

The fires in this study are limited to those that require immediate action from the fire department 
to extinguish. As such, fires which self-extinguish without external cause or does not spread from 
the original object are ignored. The fire can be localized in the original object when the fire 
department arrives, but the total extent must exceed the origin of the fire. 

A literary study of books and websites was done to determine the building population of Sweden 
and interviews were conducted with landlords of apartment buildings which had been subject to 
fires during 2014. Common building materials and building methods has also been studied to get 
a more comprehensive understanding of the Swedish building population. MSB’s database IDA 
and the result of the interviews has been used to study the building fires in Sweden 1998-2014. 
Selections in the database were made to fit within the parameters of the study. The remaining 
building fires were then compared to the building population to identify outliers. 

The Swedish building population consists of 2.4 million buildings of which 2.2 million are 
dwelling houses. There are 2 million small houses which are considered as one dwelling each, and 
165 000 apartment buildings which contain about 2.5 million dwellings. The remaining buildings 
consist of industries, schools and other public buildings. The majority of small houses are built 
with a load bearing construction of wood. A small amount is also built with bricks or concrete. 
More than 80 % of the small houses are isolated buildings. The apartment buildings are for the 
most part built in concrete, especially the ones with several stories. There’s a small amount of 
apartment buildings made of wood, but most are only two stories high and are older than the 
average building. Dwellings is the building type which requires the highest amount of effort from 
the fire department, but compared to the amount of buildings, public buildings have the highest 
ratio between building fires and amount. The small houses have a higher frequency of substantial 
fires compared to apartment buildings. Small houses with a wood construction is one of the 
building types which require extra attention from the fire department, because small houses 
comprise more than half of the building fires and about 90% of the small houses are made of 
wood. There are no indications of a material type being overrepresented regarding fires in 
apartment buildings, the majority of fires are found in concrete buildings. 

The reason why small houses burn more frequently compared to apartment buildings is unknown. 
The higher fire protection standards of apartment buildings could be the cause, a higher amount 
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of inhabitants per dwelling in small houses another. The longer time for arrival for the fire 
department could provide enough time for the fire to grow to a substantial stage. The majority of 
small houses don’t have any adjacent buildings which limits the potential of the fire to spread, 
thus reducing the need for education of the fire department regarding firefighting for this building 
type. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med ökad användning av kompositmaterial och syntetiskt material i dagens möbler och 
byggnader, så som spånskivor och cellplast, och med luftigare möbler än tidigare, har 
brandförloppen blivit snabbare och intensivare. Förutsättningarna för att effektivt bekämpa 
bränder förändras vilket måste kompenseras genom innovation och fördjupad kunskap hos 
räddningstjänsten. En vetenskaplig grund behövs för att bestämma hur utvecklingen bör ske. 
Kunskapen kring var det brinner i relation till byggnadsbestånd finns endast i ett övergripande 
plan. Variationen av byggnadstyper, som t.ex. villa, radhus och lägenhet inom bostadsbränder, 
beaktar endast typen av bostad men inte dess utformning, byggmaterial eller liknande variabler. 
Ett statistiskt underlag som jämför dagens byggnadsbestånd med MSB:s statistik om bränder 
och insatser kan bidra till identifiering av byggnadstyper som brinner mer än andra. 
Räddningstjänsten kan då få en ökad förståelse för problemen de ställs inför och med hjälp av 
forskning, innovation och övning utvecklas för att bekämpa dem. 

1.2 Syfte 

Målet med examensarbetet är att identifiera hur Sveriges byggnadsbestånd är indelat i olika 
konstruktionsmaterial för småhus och flerbostadshus. Insatsrapporter från räddningstjänster 
runt om i Sverige ska även analyseras för att identifiera konstruktionstypen av byggnaden som 
krävde en insats. Dessa ska sedan jämföras för att skapa ett statistiskt underlag som jämför 
dagens byggnadsbestånd med statistik av bränder för att identifiera områden där bränder är 
som vanligast. 

 Hur ser byggnadsbeståndet ut idag? 

 Är någon del av byggnadsbeståndet överrepresenterat av bränder som kräver 
räddningstjänstens ingrepp som åtgärd? 

 Hur borde typbränder kategoriseras för tydligast överblick? 
 

1.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till bränder som kräver insats från räddningstjänsten för att släckas. Arbetet 
bortser även ifrån fall där branden inte lyckats spridas från startobjektet. Statistiken om bränder 
begränsas till statistik insamlad av myndigheter. Intervjuer begränsas till de fastighetsägare som 
anser sig själva ha god kunskap om byggnaden och till insatsrapporter där fastighetsägare är 
angivna.  

Boenden i studien begränsas till de som av SCB bedömdes ha ett taxeringsvärde på minst 
50 000 kr, vara uppvärmda och permanent bebodda.  
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2 Metod 
Litteraturstudier och efterforskning har utförts för att identifiera hur Sveriges byggnadsbestånd 
är uppbyggt. Fördelning av byggnadstyper indelat i allmänna byggnader, bostäder, industrier, 
skolor och övriga byggnader har gjorts. Bostäders materialtyp i dess bärande konstruktioner har 
även studerats. Kontakt har tagits med Boverket och Statistiska Centralbyrån för att finna ett 
underlag angående byggnadsbeståndet. Studier om hur småhus och flerbostadshus har byggts 
det senaste århundradet har även gjorts för att identifiera hur byggnaderna ser ut och vilka 
metoder som var populära under bebyggelsen av det nuvarande byggnadsbeståndet. Eventuella 
faktorer som kan påverka brandförloppet för de olika byggnadsmodellerna har även studerats. 

Studie av MSB:s databas IDA har gjorts för att identifiera vilken byggnadstyp som har brunnit 
mest frekvent. Verktyget ”Fridykning” har använts för att avgränsa från irrelevanta parametrar 
och utvinna ett resultat av intresse. En insatsrapport har även studerats för att identifiera alla 
variabler som samlas in av MSB. Antalet bränder för specifika byggnadstyper har sedan jämförts 
med antalet byggnader av samma byggnadstyp för att jämföra brandfrekvens med förekomst. 
Slutsatser drogs sedan från statistiken om vilken del av vårt byggnadsbestånd som det brinner 
mest i och således vilket område räddningstjänsten bör prioritera. 

Intervjuer med fastighetsägare har utförts för omfattande bränder i flerbostadshus. Ett urval om 
50 stycken insatsrapporter har skett slumpmässigt av 2014 års bränder. En kvalitativ 
intervjumetod har använts. 

2.1 Motivation av avgränsningar 
Antalet relevanta bränder i byggnader har begränsats till mer omfattande bränder, eftersom 
dessa utgör räddningstjänstens största utmaningar och är därför de insatser som borde 
utvecklas. Således försummas självslocknande bränder och bränder med en omfattning av 
endast startföremålet. Bränder som omfattar endast startföremålet vid räddningstjänstens 
ankomst men som har en total omfattning av mer än startföremålet har valts att ta med, 
eftersom det inte finns något sätt att avgöra om branden är i ett växande eller krympande stadie.  

Fasadmaterial har valts att försummas eftersom variationen av material anses vara mycket stor 
och ofta skiljer fasadmaterialet från materialet i den bärande konstruktionen. Fasadmaterialets 
påverkan innefattar spridning mellan byggnader, antändning av byggnaden från en extern källa 
eller spridning längs fasaden. Antagande om att olika fasadmaterial används i samma 
utsträckning för respektive konstruktionsmaterial gör konstruktionsmaterialets påverkan lättare 
att observera.  

Insatsrapporter där fastighetsägare inte är angivet har inte medtagits i det slumpmässiga urvalet 
eftersom det inte finns någon koppling mellan konstruktionsmaterial i byggnaden och huruvida 
insatsledaren har skrivit ner ägarens namn eller inte. Antagande görs därför att insatsrapporter 
med ägare angivna speglar alla insatsrapporter för 2014.   
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3 Teori 
Nedan finns grundläggande information kring de olika materialtyperna som använts för att 
bygga upp Sveriges byggnadsbestånd. Byggnadsmetoder för respektive material finns även här. 

3.1 Trä 

Trä är ett levande material och dess materialegenskaper varierar således stort. Det är 
hygroskopiskt vilket innebär att det kan ta upp och avge fukt.1 Det är även anisotropt vilket 
innebär olika materialegenskaper beroende på fiberriktningen. Densitet spelar en avgörande 
roll för värmekonduktiviteten. Kvistar och snedfibrighet påverkar också. Inom trä finns även 
olika symmetriplan som påverkar värmekonduktiviteten, dessa är radiell, longitudinell och 
tangentiell, se figur 1.2 

 

Figur 1. Fiberriktning i trä. 

3.1.1 Brand i trä 

Tiden till antändning för trä varierar beroende på tjockleken av träet, exponerad yta av träet 
och dess värmeledningskapacitet, men även av intensiteten av branden. Trä börjar avge 
brännbara gaser vid 280 grader Celsius och kan således bidra till brandförloppet inom ett rum 
då väggen har hettats upp tillräckligt. Ökande mängder brännbara gaser avges tills träet uppnår 
en temperatur av 500 grader Celsius. Oskyddat trä kommer då troligtvis att börja glöda under 
påverkan av en rumsbrand. Brand tränger sig in i trä med en hastighet av ungefär 1mm/minut, 
och lämnar bakom sig ett kolskikt som isolerar träet från värme och sänker syretillförseln till 
branden i träet. Tjockare trästockar kan stå emot en brand i en längre tid. Innanför 
förkolningen är träet i stort sett opåverkat, och dess hållfasthet oförändrad. 3 

3.1.2 Skydd av trä 

Impregnering av trä kan göras med brandskyddsmedel för att utöka antändningstiden 
signifikant. Även flamspridningen minskas genom impregnering. Påverkan av trä i 
väggkonstruktionen kan då minimeras. Brandskyddsfärg kan även användas, som sväller upp 
vid upphettning och isolerar träytan. 4 Sprinkler kan även användas som en metod för att 

                                                           
1 (Svenskt Trä 2003a) 
2 (Svenskt Trä 2003b) 
3 (Svenskt Trä 2003c) 
4 (Svenskt Trä 2003d) 
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skydda träkonstruktioner. Vattnet kan effektivt kyla väggen och brandgaserna vilket förhindrar 
spridning av brand in i eller genom konstruktionen. 5 

Funktionskrav enligt Plan- och Byggnadslagen tillkom 1994. Nyare hus än 1994 kräver en 
teknisk lösning som utökar brandskyddet om det har en träkonstruktion. Tillräckligt skydd 
avgörs av brandklassning av byggnaden.6 Innan dessa fanns flera olika detaljkrav, de första 
nationella kraven inrättades 1947 i form av BABS 1946 – byggnadsstyrelsens anvisningar till 
byggnadsstadgan.7 BABS 1946 dikterade allt från hur beräkningar för egentyngd av hus ska 
utföras till hur tjocka bultarna ska vara om de används i en träkonstruktion. 8 SBN, Svensk 
byggnorm, ersatte BABS under 1968 vilket innebär mer råd och förslag än regler. 9 

3.2 Betong 

Betong är uppbyggt av ballast, t.ex. sand, grus och sten som limmas ihop genom en 
kombination av cement och vatten, ungefär 15 procent och 5 procent av betongen respektive.10 
Vid upphettning av betongen kommer ballasten att expandera medan cementlimmet krymper. 
Rörelserna skapar spänning i betongen och fukt avlägsnas då från limmet. Ytskiktet på 
betongen kan då börja flagna, vilket kallas spjälkning. För att undgå detta kan fibrer blandas in, 
i form av polypropylenfibrer. Högre inblandning ger dock lägre hållfasthet, vilket innebär att 
brandskyddet måste vägas mot dess bärande förmåga.11 Betong smälter inte förrän närmare 
1200 grader Celsius, vilket innebär ett bra skydd av närliggande brandceller. 12 

3.3 Byggmetod 

Det används framförallt tre olika byggmetoder, platsbyggnation och förtillverkning i antingen 
element eller volymelement. Volymelement blev populärt under miljonprogrammet för 
storskaliga projekt. Sedan dess har metoder utvecklats för större flexibilitet och lämplighet för 
fler projekttyper. Volymelement är unikt i dess ovanliga storlek som tillverkas på fabrik och 
transporteras till byggplatsen. Svagheterna ligger hos funktion och estetik. Anslutningar mellan 
volymelement är obearbetade. Styrkorna är dock lägre pris för samma kvalitet jämfört med 
traditionellt byggande. 13 

Platsbyggnation med betong, d.v.s. platsgjutning med plattbärlag är en vanlig byggmetod. Det 
erbjuder en kort byggtid, det spar plats och dessutom finns inga öppna fogar som kan agera som 
köldbryggor. 14 Prefabricering av betong ändrar byggplatsens arbete från tillverkning till 
montering. Standardiserade arbetsmoment i industrin drar ner på resursförbrukningen.15 

                                                           
5 (Svenskt Trä 2003e) 
6 (Sveriges Riksdag 1987) 
7 (Engström 2014) 
8 (Kungl. byggnadsstyrelsens anvisningar 1946) 
9 (Engström 2014) 
10 (Swerock u.d.) 
11 (Persson 2004) 
12 (Hager 2013) 
13 (Boverket 2006)  
14 (Svensk Betong c) 
15 (Svensk Betong d) 
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3.4 Isolering 
Isolering används för att sänka värmeöverföringen från den varma sidan av väggen till den kalla. 
Den placeras mellan bärande balkar i konstruktionen. Det finns tre olika sätt som värme kan 
överföras genom: konvektion, strålning och ledning. Konvektion innebär att värme 
transporteras genom luftströmmar som uppstår då det finns värmeskillnader och då även 
skillnader i lufttryck. Ledning däremot leder värme genom fasta material. En bra isolering måste 
således motverka effekten av dessa tre. 16  

Isoleringsmaterial har inte alltid använts. En gång i tiden byggdes husen med väggar så tjocka 
att de var både bärande och isolerande. Material som uppfyller dessa krav är t.ex. trä och tegel. 
Inte förrän början av 1900-talet introduceras material med exklusivt isolerande egenskaper. 
Tidigt använda isoleringsmaterial är t.ex. sågspån, träullsplattor och torv. 17 

3.4.1 Mineralull 

Mineralull introduceras under 1950-talet och efter bara 10 år på marknaden var det den 
dominerande isoleringen i Sverige. Det är en gemensam beteckning för glasull och stenull. Den 
var lättare att både transportera och hantera än tidigare använd isolering, men viktigast var att 
den inte sjönk som spån. Dess hygroskopiska egenskaper var dock den stora nackdelen, vatten 
kunde fastna mellan fibrerna och den kan inte heller ta upp eller avge fukt i gasfas. En ångspärr 
behövs därför för att förhindra uppkomst av t.ex. röta, mögel och hussvamp.18 

Det är än idag den mest använda isoleringen i Sverige trots fuktproblemen. Mineralull kan inte 
antändas och är därför ett utmärkt val ur brandsäkerhetsperspektiv. Det används ibland i 
sandwichkonstruktioner av plåt eller betong, annars i form av skivor, lamellmattor eller 
rörskålar i bostäder. Vanligast är att den används mellan reglarna i väggar och i bjälklag. 19 

3.4.2 Cellplast 

Cellplast är ett oljebaserat plastmaterial som har mycket god isolerande förmåga. Det finns flera 
olika plasttyper som har olika egenskaper och tillverkas på olika sätt. EPS (expanderad 
polystyren) och XPS (extruderad polystyren) är tillverkade genom styrenplast som gasutvidgas 
för att uppnå en cellstruktur med slutna celler. PIR (polyisocyanurate) och PUR (polyuretan) 
används i form av skivor eller som fogtätning och skummas på plats. Bägge typer är mycket 
brandfarliga och måste hanteras mycket varsamt under byggprocessen. 20 Cellplast har funnits 
på marknaden i över 50 år och användningen har kontinuerligt ökat.21 De senaste 10 åren har 
användningen av EPS-cellplast ökat med 98 %. 22 

                                                           
16 (Saint-Gobain u.d.) 
17 (Adolfi 2002) 
18 (Adolfi 2002) 
19 (Swedisol a) 
20 (Swedisol b) 
21 (Micke 2014) 
22 (Uneram u.d.) 
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3.4.3 Cellulosaisolering 

Cellulosaisolering framställs som skivor, remsor eller lösull. Det är ett organiskt material och 
har därför mycket goda hygroskopiska egenskaper. För att motverka svampangrepp tillsätts dock 
t.ex. borsyra, vilket kan ha negativa hälsoeffekter. Cellulosaisolering utgör ungefär 30 % av 
marknaden. 23 Värmeledningsförmågan är mycket låg och den överträffar mineralull i ett 
isolerande syfte. 24 Materialet är dock brännbart utan tillsatta substanser och utgör därför en 
brandfara. 25 

3.5 Brandförlopp  
Bränder uppstår och utvecklas på flera olika sätt. Dess utveckling påverkas framförallt av 
mängden brännbart material och syretillförseln till branden. Lokalen som branden befinner sig 
i har därför en stor påverkan, gällande tillgängligt syre i rummet och antalet öppningar som 
tillåter syretillförsel in i rummet. 26 Vid ett naturligt brandförlopp, d.v.s. utan syrebrist och 
extern påverkan, ser temperaturkurvan ut till exempel enligt figur 2.27 

 

Figur 2. Brandförlopp av opåverkad brand. Källa: (Björn Karlsson 2000) 

Vid brandens initiala skede sker upphettning av de brännbara materialen i rummet. Då dessa 
har hettats upp tillräckligt för att avge brännbara gaser ökar brandförloppet snabbt. 
Övertändning sker då hela rummet står i lågor. Efter övertändningen begränsas branden av 
syretillgången och kommer stanna i denna fas tills materialet i rummet börjar avta. Utan 
syretillförsel till rummet kommer inte övertändning vara möjlig. Brännbara gaser kommer då 
att produceras i överflöd i rummet men kommer inte kunna antändas i rummet. 28 

                                                           
23 (Ekobyggportalen u.d.) 
24 (Värmehjälpen u.d.) 
25 (Swedisol b) 
26 (Bengtsson 2001) 
27 (Björn Karlsson 2000) 
28 (Bengtsson 2001) 
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4 Resultat 

4.1 Byggnadsbestånd 
I Sverige finns idag ungefär 2,4 miljoner byggnader, varav dessa innefattar 47 000 lokaler29, 
165 000 flerbostadshus och 2 miljoner småhus30. Inom lokaler räknas det in vårdanläggningar, 
kontor, butiker och allmänna byggnader. Skolor är inte inräknade i lokaler.31 Det finns 161 000 
skattepliktiga industrienheter32 och 28200 skolenheter. En enhet kan omfatta flera byggnader i 
en klunga.33 Bostadsbeståndet omfattar 4,5 miljoner boenden, med en majoritet av 2,5 miljoner 
boenden i flerbostadshus. Genomsnittligen husar dock småhus fler människor per boende än 
lägenheter. 55,7% av Sveriges befolkning bor i småhus och 43,9% i flerbostadshus.34 Radhus är 
enligt fastighetstaxeringsregistret klassificerade som både småhus och flerbostadshus, 100 000 
bostäder och 20 000 bostäder respektive. Den korrekta klassificeringen för radhus är dock 
småhus vilket innebär att 20 000 bostäder är felaktigt allokerade som flerbostadshus.35  

Befolkningsutvecklingen i Sverige har aldrig varit större. SCB:s befolkningsprognos indikerar 
ett behov av ungefär 70 000 nya bostäder per år de kommande sex åren. Tre av fyra av dessa 
bostäder tros behövas i storstadsregionerna. 36 

4.1.1 Småhus 

1922 upprättade Statens byggnadsbyrå typritningar för villor för att bekämpa det katastrofalt 
låga antalet bostäder. Majoriteten av villorna som byggdes var i trä, men det förekom även tegel 
i södra Sverige. Maskinhyvlade spontade plank användes i konstruktionen, springor tätades 
med drev och stommen kläddes in med papp. Detta för att förbättra stommens stadga och 
vindtäthet. 

Träkonstruktioner fortsatte att vara populära genom 1930 och 1940-talet även om planritningar 
och boendearea varierade stort. De dominerande byggnadssätten var massiva plankstommar och 
regelstomme. En blandning uppstod i sent 1940-tal då konstruktionen var en plankstomme 
med utanpåliggande reglar. Förtillverkning blev även populärt under 1940-talet. 

Under 1950-talet byggdes ungefär 16 000 småhus om året, och villorna byggdes mer och mer i 
grupp. Träfasader som tidigare dominerat byttes nu ut mot tegel. Hus byggda i fabrik som 
endast behövdes monteras ihop dominerande. Andra världskrigets virkesbrist ledde till att 
regelstommen ersatte plankstommen. Den bristfälliga värmeisoleringen hos regelväggen ledde 
till användning av mineralullsmattor och gipsskivor.  

Miljonprogrammet tog fart under 1960-talet på grund av den stora bostadsbristen och en 
tredjedel av bebyggelsen var småhus. Äldre bebyggelse revs även i snabb takt. Majoriteten av 

                                                           
29 (Boverket 2010) 
30 (Statistiska centralbyrån 2012) 
31 (Boverket 2010) 
32 (Statistiska centralbyrån 2014) 
33 (Skolverket 2015) 
34 (Statistiska centralbyrån 2012) 
35 (Boverket 2010) 
36 (Boverket 2015) 
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villorna byggdes med prefabricerade väggelement. Under 1970-talet ökade efterfrågan på 
småhus och det motsvarade nu två tredjedelar av bebyggelsen. Hus med två olika fasadtyper var 
vanligt, t.ex. tegel upp till fönsterkarmen och trä över.  

Efterfrågan på villor avtog snabbt under 1980-talet på grund av massbebyggelsen under 
miljonprogrammet. Den bärande stommen bestod uteslutande av regelverk oavsett 
fasadmaterial. Få skillnader skedde under 1990 och 2000-talet, förutom mer bärande reglar vid 
ytterväggar för att kompensera för högre rum och öppnare planlösningar. 37 

Figur 3 illustrerar fördelningen av småhus i olika byggnadstyper. Se bilaga 1 för tabelldata. 

 

Figur 3. Fördelning av småhus. Källa: (Boverket 2010) 

Friliggande småhus utgör en klar majoritet av småhusen. Andel radhus är något missvisande på 
grund av felklassificeringen i fastighetstaxeringsregistret och borde vara lite högre. 38 

Antal småhus i dagens bestånd byggda för respektive decennium kan ses i figur 4. Se bilaga 2 
för tabell. 

 

Figur 4. Antal småhus i dagens byggnadsbestånd indelat efter decennium av byggnation. Källa: (Statistiska centralbyrån 
2014) 

                                                           
37 (C. R. Björk 2009) 
38 (Boverket 2010) 
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Ovanstående figur tillsammans med typbyggnader för olika årtionden ger en bra insikt i hur 
småhusen är uppdelade i konstruktionsteknik och material. Över 400 000 småhus byggda 
innan 1930 saknar dock underlag. 39 

Materialtyp i konstruktion kan ses i tabell 1, för nyproduktion av småhus för angivna år. 

Tabell 1. Fördelning av småhus i konstruktionsmaterial mellan åren 1980-1994. Källa: Malin Sundberg, SCB, e-
postkorrespondens med Isac Herlowsson, 2015 

SMÅHUS, STOMMENS MATERIAL (%) 

TILLVERKNINGSÅR Trä Betong Gas-
betong 

Annat 

1980 88 5 5 3 

1981 88 5 1 7 

1982 88 7 1 4 

1983 84 6 2 8 

1984 85 7 1 7 

1985 87 3 1 9 

1986 94 3 0 3 

1987 88 5 2 5 

1988 91 5 1 4 

1989-1990 Saknas 

1991 94 1 1 3 

1992 92 5 1 2 

1993 88 6 2 5 

1994 82 14 2 0 

 

En tydlig majoritet av trä som konstruktionsmaterial kan observeras för småhus. Annat 
innefattar både tegel, sten och stål. Underlaget omfattar ett kort tidsintervall men en majoritet 
av byggandet i småhus har varit i trä sedan 1920-talet. 40  

Antalet småhus som byggs ökar för varje år. En ökning med 15 % skedde mellan 2014 och 
2015, och prognosen inför 2016 indikerar ytterligare en ökning. Byggandet av småhus sker 
främst i större kommuner men utanför storstadsregionerna. 41 

4.1.2 Flerbostadshus 

Det genomsnittliga flerbostadshuset i Sverige består av 14,55 lägenheter per hus. Det är tre 
våningar högt och har en källare, samt har en fasad av puts eller tegel. 42 

Under 1920-talet var lamellhus i tegel väldigt populärt i Sydsverige. Bjälklaget bestod dock av 
trä, med undantag för armerad betong med sparkroppar av tegelelement för badrum och för 
bottenbjälklag. En minoritet av husen byggdes även med stålbalkar som bärande konstruktion, 

                                                           
39 (Statistiska centralbyrån 2014) 
40 (C. R. Björk 2009) 
41 (Boverket 2015) 
42 (Boverket 2010) 
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med träbalkar mellan stålbalkarna då spännvidden var kort. Se figur 5 och 6 för exempelbild av 
ett lamellhus och en inblick i dess konstruktion. 

 

 
Figur 5. Illustration av ett lamellhus. Bilden är hämtad från ”Så 
byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i 
våra flerbostadshus under 120 år.” (C. K. Björk 2003) 

Figur 6. Konstruktionen av ett lamellhus. Bilden är 
hämtad från ”Så byggdes husen 1880-2000: 
arkitektur, konstruktion och material i våra 
flerbostadshus under 120 år.”  (C. K. Björk 2003) 

 
I början på 1930-talet började två hustyper att byggas parallellt, tjockhuset och smalhuset. Bägge 
hade tegelfasader och en bärande konstruktion av stål. Armerade betongplattor användes som 
grund och träbalkar användes för att dra ner på kostnaderna mellan stålbalkar. Vid slutet av 
1930-talet övergick dock byggnadstekniken till betong. Ljudisoleringskrav och 
värmeisoleringskrav gjorde lättbetong till det perfekta valet. Vid andra världskrigets slut 
dominerade lättbetong marknaden. Armering i betongen förekom vid bjälklagen och tegel 
användes i små mängder vid t.ex. sopnedkast. Punkthuset trädde fram under 1940-talet då 
markvärdet var för högt för att bygga få våningar. Det var typiskt 6-8 våningar högt och hade 
bärande tegelfasader. Bjälklag bestod nästan uteslutande av betong. I försök om att korta ner 
byggtider uppstod det ofta putsskador. Se figur 7 och 8 för exempelbild av ett punkthus och en 
inblick i dess konstruktion.43 

                                                           
43 (C. K. Björk 2003) 

  
Figur 7. Illustration av ett punkthus. Bilden är hämtad från ”Så 
byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i 
våra flerbostadshus under 120 år.” (C. K. Björk 2003) 

 

Figur 8. Konstruktionen av ett punkthus. Bilden är 
hämtad från ”Så byggdes husen 1880-2000: 
arkitektur, konstruktion och material i våra 
flerbostadshus under 120 år.” (C. K. Björk 2003) 
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Betongstomme fortsatte att vara populärt under 1960 och 1970-talet och loftgångshus började 
att byggas under tidigt 1960-tal. Varje lägenhet fick då sin utgång ut i det fria. Punkthuset 
fortsatte att vara populärt men putsad lättbetong dominerade nu som fasad. Platsgjutna 
betongstommar var mycket vanligt.  

När miljonprogrammet tog fart byggdes hela kvarter av skivhus i lättbetong. Platsbyggnation var 
fortfarande vanligt då det erbjöd större anpassbarhet och lättare transporter av material. En 
bokhyllestomme som var platsgjuten användes vanligen som bärande konstruktion, med 
bärande mellanväggar i betong. Sent 1970-tal användes förtillverkade betongelement för en stor 
del av konstruktionen. Bärande sandwichelement av betong användes i fasad och 
lägenhetsavskiljande väggar.  

Efter miljonprogrammet byggdes mycket lite, och under 1980-tal skedde endast väldigt små 
förändringar angående konstruktionen, även om estetiken av byggnaden fick mer 
uppmärksamhet. Plan- och bygglagens inträdande 1987 med revision 1994 möjliggjorde 
användning av trä i stommen för byggnader över två våningar om extra brandskydd 
implementerades. Punkthus med träreglar som stomme och plywoodbalkar som bjälklag 
började byggas. 44 

Byggnadstypfördelningen av flerbostadshus år 2005 kan ses i figur 9. Se bilaga 3 för tabell. 

 

Figur 9. Byggnadstypfördelning av flerbostadshus år 2005. Källa: (Boverket 2010) 

Tidiga lamellhus byggdes ofta med fasadtegel och bärande konstruktion i både stål och trä. 
Runt 1960-talet och framåt övergick det dock till gasbetong. 45 Vilket konstruktionsmaterial som 
dominerar bland lamellhus är okänt. 

Antal lägenheter i flerbostadshus sorterat efter byggnadsår kan ses i figur 10. Se bilaga 4 för 
tabelldata. 

                                                           
44 (C. K. Björk 2003) 
45 (C. K. Björk 2003) 
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Figur 10. Antal byggda lägenheter i flerbostadshus per decennium. Källa: (Statistiska centralbyrån 2014) 

Ett tydligt uppsving kan här ses vid miljonprogrammet. De totalt 200 000 lägenheter byggda 
innan 1930 saknas det underlag för. 46 

Fördelning av den bärande konstruktionens materialtyp för lägenheter i flerbostadshus kan ses i 
tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av materialtyp för den bärande konstruktionen i flerbostadshus. Källa: Malin Sundberg, SCB, e-
postkorrespondens med Isac Herlowsson, 2015 

FLERBOSTADSHUS, STOMMENS MATERIAL (%) 

TILLVERKNINGSÅR Trä Betong Gas-betong Annat 

1980 13 83 2 1 

1981 10 85 3 2 

1982 7 88 1 4 

1983 7 91 0 1 

1984 5 91 1 2 

1985 9 88 1 2 

1986 13 85 0 2 

1987 11 88 0 2 

1988 15 81 0 4 

1989 22 74 0 4 

1990 24 70 0 6 

1991 23 71 1 5 

1992 20 68 1 12 

1993 18 71 1 11 

1994 17 80 0 3 

 

                                                           
46 (Statistiska centralbyrån 2014) 
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Betong tycks vara det mest använda materialet för konstruktion i flerbostadshus. Kategorin 
”Annat” inkluderar tegel, sten och stål. Underlag för materialtyp i konstruktionen för 
flerbostadshus finns inte tillgängligt för några andra år. 

Byggandet av flerbostadshus har inte varit högre sedan början av 1990-talet. Prognoser indikerar 
även på att antalet flerbostadshus som byggs kommer öka de kommande åren. En ökning med 
20 % mellan 2014 och 2015 har observerats. Flerbostadshusen förväntas byggas främst i 
storstadsregionerna. 47 

4.2 Bränder 
Varje år rycker räddningstjänsten ut på ungefär 90 000 larm, varav ungefär 11 000 är brand i 
byggnad. Statistiken som finns tillgänglig i MSB:s databas IDA innefattar åren 1998-2014. 
Totalt har det utförts 181 243 insatser för brand i byggnad under denna tidsperiod. Endast 61 
052 återstår då antalet bränder som inte spridit sig från startföremålet försummas, samt 
självslocknande bränder väljs bort.48 Omfattningen av de relevanta bränderna kan ses i figur 11. 
Se bilaga 5 för tabelldata. 

 

Figur 11. Brandens totala omfattning för bränder 1998-2014 som spridit sig från startföremålet och som inte självslocknat. 
Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Fördelningen av de relevanta bränderna efter byggnadstyp kan ses i figur 12. Se bilaga 7 för 
tabell. 

                                                           
47 (Boverket 2015) 
48 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 
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Figur 12. Fördelning av bränder efter byggnadstyp. Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Brand i bostad uppvisar en klar majoritet av bränderna. Vad som ingår i varje kategori kan ses i 
räddningstjänstens insatsrapport, relevant avsnitt finns i bilaga 8.49 

4.2.1 Brand i bostad 

Av de 35582 bränderna i bostäder är 17055 i villa, 1160 i rad-/par-/kedjehus, 14089 i 
flerbostadshus och 3278 i fritidshus. I statistiken av byggnadsbestånd är villa och rad-/par-
/kedjehus beståndsdelar av småhus, vilket innebär 18215 bränder i småhus.50 Fritidshus saknar 
motsvarighet i byggnadsbeståndet eftersom det inte räknas som permanent residens. 

4.2.2 Brand i flerbostadshus 

År 2014 inträffade det 773 bränder i flerbostadshus inom de valda parametrarna, d.v.s. att 
branden har spridit sig från startföremålet och har inte självslocknat. Endast 416 av dessa hade 
ägare dokumenterat i insatsrapporten. Ett slumpmässigt urval av 50 av dessa 416 har studerats. 
Urvalets fördelning över året kan ses i figur 13 och bilaga 9.51 

 

Figur 13. Antal bränder per månad för de 50 utvalda. Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015) 

Åtgärderna som krävdes från räddningstjänsten för de utvalda bränderna kan ses i figur 14, 
tabelldata i bilaga 10.  

                                                           
49 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010) 
50 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 
51 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015) 
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Figur 14. Räddningstjänstens åtgärder för de utvalda bränderna. Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
2015) 

Varje insats har inte krävt en exklusiv åtgärd, snarare har de mer omfattande bränderna krävt 
nästan alla åtgärder samtidigt medan de mindre bränderna endast krävt en eller två åtgärder. 
Rökdykning och invändig släckning har troligen skett vid samma tillfälle.  

4.2.3 Sammanställning av intervjuer 

Av de 50 slumpmässigt utvalda fastigheterna har materialtypen för den bärande konstruktionen 
identifierats för 32 flerbostadshus. Resterande 18 fortsätter vara okända. Sten har använts som 
beteckning för flerbostadshus då materialtyp i konstruktionen var okänd, men då byggnadsår 
och antal våningar har kunnat utesluta en träkonstruktion. Sten innefattar således både betong-
, tegel- och stålhus byggda innan plan- och bygglagens införande. Fördelningen av materialtyp i 
konstruktionen kan ses i figur 15, tabell i bilaga 11. 

 

Figur 15. Materialfördelning i den bärande konstruktionen för urvalet. 
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Anledning till att 18 flerbostadshus förblev okända kan ses i tabell 3. 

Tabell 3. Anledning till att materialtypen är okänd. 

Anledning till att materialtypen förblev okänd Antal 

Ville inte medverka 7 

Informationen saknades 5 

Kunde inte nås 3 

Fel angiven ägare 2 

Branden inträffade i friliggande soprum 1 

 

4.3 Jämförelse 
Friliggande småhus utgör lite mer än 80 % av alla småhus i Sverige. Bränder i friliggande 
småhus utgör dock hela 93,6 % av bränder i småhus. Överblick kan fås i figur 16, för tabell se 
bilaga 12. 

 

Figur 16. Bränder i småhus i förhållande till byggnadsfördelning av småhus. 

Antal bostäder i småhus och flerbostadshus jämfört med antalet bränder i bostäder för respektive 

bostadstyp kan ses i figur 17. Se bilaga 13 för tabelldata. 

 

Figur 17. Brand i bostad jämfört med bostadsbeståndet. 
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Antal bränder i bostäder för småhus och flerbostadshus jämfört med antal personer bosatta i 

respektive bostadstyp kan ses i figur 18. 

 

Figur 18. Antal bränder i bostäder jämfört med antal personer bosatta i respektive bostadstyp. 

Totalen av antal bosatta personer uppnår inte 100 %, då 0,4 % av Sveriges befolkning antingen saknar 

bostad eller information om deras bostadstyp saknas. 

Kvot mellan antal bränder och antal byggnader kan ses i tabell 3. 

Tabell 3. Jämförelse mellan antal insatser i förhållande till antalet byggnader/enheter för olika byggnadstyper.  

Brand i byggnad Antal Insatser Antal Byggnader/Enheter Insatser per byggnad 

Allmän Byggnad 5675 47000 0,121 

Bostad 35582 4550779 0,008 

Industri 5640 161000 0,035 

Skola 2057 28200 0,073 

 

Allmän byggnad har högst antal insatser per byggnad, följt av skola och sedan industri. Bostäder 
har lägst antal insatser per byggnad.  
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5 Analys 
Småhus har till största del byggts i trä genom hela 1900-talet. En klar majoritet trähus kan 
observeras mellan 1980 och 1994 i tabell 1. Över 400 000 småhus byggda före 1930 saknar 
underlag. En stor andel av byggnadsbeståndet för småhus är byggt under 60- och 70-talet vilket 
kan observeras i figur 10. Prefabricerade väggelement i trä kan då antas utgöra en stor del av de 
bärande konstruktionerna i småhus. 

Flerbostadshus i trä har begränsats till endast två våningar ända fram till 1994. Funktionskrav 
har tillåtit fler våningar efter det. Innan övergången till betong under sent 1930-tal kan 
majoriteten av flerbostadshus vara byggda i tegel, trä och stål. Högre hus än två våningar är 
nästan exklusivt byggda i stål och tegel. Dessa utgör dock bara en liten del av det totala 
byggnadsbeståndet för flerbostadshus och betong som dominerat efter 1950 kan antas utgöra 
över hälften av flerbostadshusen. Funktionskravens introduktion har ökat byggandet av 
flerbostadshus i trä igen men materialfördelningen efter 1994 saknar underlag och förblir 
okänd. Flerbostadshusen har haft stor variation i tillverkningssätt och de mer populära 
metoderna har använt varierande typer av material. Antalet flerbostadshus byggda i betong 
under miljonprogrammet utgör dock en rejäl andel av husen.  

Majoriteten av bränderna som räddningstjänsten måste ingripa för sker i bostäder, se tabell 3. 
En stor del sker dock i ”övrig byggnad” som består av bland annat soprum och parkeringshus. 
Antalet övriga byggnader kan inte avgöras. Skola och allmän byggnad kan slås ihop men skola 
saknar tillräckligt underlag angående mängd byggnader. Skola och allmän byggnad utgör dock 
en signifikant del av antalet bränder. Antalet bränder i allmänna byggnader i förhållande till 
antalet allmänna byggnader är högre än för någon annan byggnadstyp och kräver därför särskild 
uppmärksamhet från räddningstjänsten gällande förebyggande arbete, se figur 12. Den lägsta 
kvoten mellan antalet bränder och antalet byggnader finns hos bostäder. Industrier och skolor 
har en högre kvot mellan bränder och enheter än vad bostäder har, men är dock räknade i 
enheter och en korrekt jämförelse kan inte göras utan ett antal byggnader.  

Bostadsbränderna sker oftare i småhus än i flerbostadshus. En högre användningsgrad av trä i 
småhus, som kan observeras i tabellerna 1 och 2, kan vara orsaken. Småhus har en större 
mängd hus som saknar underlag. Det genomsnittliga småhuset är dessutom äldre än det 
genomsnittliga flerbostadshuset. En klar majoritet av både småhus och flerbostadshus är byggda 
efter 1960, vilket innebär att majoriteten av alla bostadshus har mineralull som isolerande 
material. 

En högre brandfrekvens i villor jämfört med rad-/par-/kedjehus kan tydligt observeras, se figur 
16. Brandfrekvensen är även högre för småhus än för flerbostadshus, om man jämför antalet 
bostäder för respektive typ med antalet bränder. Den högre brandfrekvensen tycks vara ett 
resultat av den större mängden bosatta personer i småhusen, vilket kan ses i figurerna 17 och 
18. 

Av de 50 slumpmässigt utvalda bränderna i flerbostadshus har nio uppstått under januari 
månad. Fem av dessa, d.v.s. 10 % av de 50 utvalda, inträffade den förste januari. Detta 



19 

 

indikerar att räddningstjänster runt om i Sverige måste vara väl förberedda vid nyårsafton och 
fyrverkerifirandet, vilket räddningstjänsten troligen är väl medvetna om. I övrigt tycks 
sommarmånaderna vara något överrepresenterade vilket kan ses i figur 13. 

Intervjuer med fastighetsägarna för de 50 utvalda bränderna i flerbostadshus har endast gett 
definitiva svar om materialtyp i 50 % av fallen. Resterande flerbostadshus är antingen 
materialtypen helt okänd, 36 % av fallen, eller har endast trä uteslutits som materialtyp, 14 % 
av fallen. Av de 50 % då ett definitivt svar har fåtts kan det fastställas att betong utgör en klar 
majoritet, se figur 15. Trä finns i konstruktionen i fyra av de 25 besvarade fallen, och i hälften 
av byggnaderna med trä i sig är flerbostadshuset uppbyggt av en blandning. Ingen materialtyp 
kan identifieras som problematisk, utan fördelningen av bränder tycks spegla fördelningen av 
byggnadsbeståndet.   
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6 Diskussion 
Ofullständigt underlag förhindrar definitiva slutsatser men spekulationer baserade på tillgänglig 
information kan utföras. Materialfördelningen i stomme mellan 1980-1994 representerar med 
stor sannolikhet materialfördelningen för hela byggnadsbeståndet gällande småhus. 
Skillnaderna i materialval för flerbostadshus genom hela Sveriges bebyggelse är för stor för att 
materialfördelningen mellan 1980-1994 ska ge någon typ av indikation, vilket kan urskiljas ur 
kapitel 4.1.2 Flerbostadshus. 

Små felkällor har troligen uppstått vad gäller byggnadsfördelningen. Alla radhus är inte 
sorterade under småhus vilket har orsakat en liten förskjutning i antalet flerbostadshus. SCB 
avser småhus som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-/rad-/kedjehus. Definitionen som 
skiljer ett flerbostadshus från en villa är inte heller helt tydlig för statistiken i databasen IDA. 
Då IDA baseras på inskanning av insatsrapporter innebär det att kvalitén av IDA motsvarar den 
av varje insatsledares individuella förmåga att avgöra huruvida det är ett flerbostadshus eller ett 
småhus. Att insatsledaren har samma kriterier som SCB när det kommer till skillnad mellan 
småhus och flerbostadshus är osäkert. Småhus kan tänkas vara enbostadshus. Det är inte heller 
orimligt att anta att det finns en viss felmarginal vid insatsledarens klassificering av byggnader.  

En minimal mängd hus kan även ha missats av Boverkets undersökning. Deras parametrar om 
ett taxeringsvärde på minst 50 000 kr, uppvärmd och permanent bebodd har troligen sållat bort 
några hus av intresse. Antalet fritidshus är fortfarande okänt. En del av dem borde innefattas i 
småhus eftersom några troligen är permanent bebodda, har ett taxeringsvärde av 50 000 kr och 
är uppvärmda. Den resterande delen används då endast som ett substitut till den permanenta 
bostaden, vilket gör att den totala mängden bostäder är näst intill konstant då användning av 
dessa fritidshus utesluter användning av den permanenta bostaden. Fritidshusen borde 
klassificeras som småhus och under sommarhalvåret borde antalet småhus då öka och antalet 
boende i flerbostadshus minska. Det uppstår varje år 3278 bränder i fritidshus, vilket är ungefär 
20 % av antalet bränder i småhus. Antalet fritidshus må förbli okänt, men utformningen av 
fritidshusen är troligen väldigt lik den av villor, d.v.s. en stor majoritet friliggande hus 
uppbyggda av trä.  

6.1 Alla byggnader 
Allmän byggnad har högst antal insatser per byggnad. Troligen beror detta på att ett stort antal 
människor vistas i dessa byggnader. Allmän byggnad inkluderar även t.ex. psykiatrianläggningar 
och äldrevård. Anläggningar för psykiskt sjuka kan antas ha en högre brandfrekvens. I allmänna 
byggnader vistas inte heller någon under nattetid, vilket fördröjer tiden till upptäckt av brand 
ordentligt, och ger då branden mer tid att nå en omfattande nivå.  

Industrier och skolor har jämförts med antal enheter för deras byggnadstyper. Då en skolenhet 
kan omfatta flertalet byggnader kan denna siffra tänkas minska signifikant. Ett högt antal 
människor vistas även i dessa byggnadstyper. Ungdomar i skola kan tänkas ha lägre respekt för 
brandfaror och då leka med eld. Skolor, likt allmänna byggnader, kan tänkas vara 
överrepresenterade när det kommer till bränder anlagda med uppsåt. Industrier har 
brandfarliga varor och arbetsmetoder som bidrar till den höga kvoten mellan insatser och antal 
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byggnader. För industrier kan man dock anta att arbetarna är väl medvetna om riskerna och 
utrymningsplanerna väl utvecklade, vilket innebär en låg risk för personskada. Bostäder må ha 
lägst antal insatser per byggnad, men har fortfarande en klar majoritet i antal insatser, se tabell 
3.  

6.2 Bostäder 
Småhus har en högre brandfrekvens än flerbostadshus. Brandfrekvens kunde rimligen vara en 
funktion av mängden bostäder, då man kan anta att alla bostäder har samma risker gällande 
t.ex. elfel. Alla bostäder har även samma behov av matlagning, d.v.s. användning av spis, ugn 
och andra brandfarliga produkter. Troligen använder dock bostäder i småhus dessa produkter i 
större utsträckning än bostäder i flerbostadshus, då småhus husar fler personer per bostad vilket 
borde utöka användningsfrekvensen. Fler personer per bostad innebär troligtvis även en högre 
användning av stearinljus eller andra öppna lågor som kan glömmas. Flerbostadshus har en hög 
brandfrekvens om man jämför med antalet hus i byggnadsbeståndet och inte antalet bostäder 
som finns i flerbostadshus. 

Flerbostadshus finns i regel mer centralt än småhus då småhus mestadels används i förorter 
eller i glesbygd. Längre utryckningstider ger branden möjlighet att växa till en mer omfattande 
storlek innan räddningstjänst kan nå olycksplatsen. Flerbostadshusets lägre antal av omfattande 
bränder kan då vara ett resultat av kortare utryckningstid från räddningstjänsten.  

6.3 Småhus 
En högre brandfrekvens i villor jämfört med rad-/par-/kedjehus kan tydligt observeras. Det 
finns en väldigt låg potential för friliggande villor att sprida brand till andra hus vilket innebär 
att ungefär hälften av de omfattande bränderna i Sverige har en relativt liten maximal 
konsekvens jämfört med brand i flerbostadshus. Behovet av övning hos räddningstjänst är då 
något reducerat. Rad-/par-/kedjehus däremot tillämpar brandcellsgräns mellan husen vilket 
inte är lika brandsäkert.  

6.4 Flerbostadshus 
Ingen materialtyp tycks utgöra en större andel bränder i flerbostadshus än vad den gör i 
byggnadsbeståndet vilket kan observeras i tabell 2 och figur 15. De bättre brandcellsgränserna i 
betongbyggnader än träbyggnader sänker sannolikheten för att branden ska sprida sig till 
närliggande lägenheter för betong. Flerbostadshus i betong har dock genomsnittligen fler 
bostäder per hus än flerbostadshus i trä, på grund av begränsningen av trähus till två våningar 
fram till 1994.  

Vid brand i ett rum kommer brandförloppet påverkas signifikant av väggarnas material, se figur 
2 för en illustration av ett typiskt brandförlopp. I en betongkonstruktion kommer väggen 
knappt att uppta någon värme i brandens initiala skede och brandförloppet i startföremålet 
kommer då inte saktas ner av värmeförluster. Betongen kommer hettas upp mycket långsamt, 
kommer inte bidra med brännbara gaser och kommer lagra värme, se kapitel 3.2. 
Träkonstruktioner däremot kommer uppta värme väldigt tidigt vilket saktar ner brandförloppet, 
tills dess att även träkonstruktionen har uppnått en temperatur då den avger antändbara gaser. 
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Brandförloppet kommer då att bli intensivt. Träkonstruktioner kommer även leda mycket mer 
värme bort från branden till närliggande rum och våningar vilket ökar risken för 
brandspridning, se kapitel 3.1.  

6.5 Intervjuer 
Vid varje intervjutillfälle frågades fastighetsägaren om den ansåg sig själv ha god kunskap om 
flerbostadshuset i fråga. Då det inte finns något sätt att bekräfta huruvida personen talar 
sanning eller inte har personens information antagits god.  

Om antagandet att de insatsrapporterna med ägare angivna representerar alla insatsrapporter 
går inte att bekräfta. Ingen koppling mellan dokumentation av ägare och fördelning av material 
i den bärande konstruktionen kan finnas.  

Att undersöka bränder i fastigheter genom intervjuer gav inget konkluderande. Om ett mer 
omfattande underlag tros behövas i framtiden rekommenderas en addition i insatsrapporterna i 
form av materialtyp.  
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7 Slutsats 
Sveriges byggnadsbestånd består idag av ungefär 2,4 miljoner byggnader. 2,2 miljoner av dessa 
är bostadshus innefattande 4,5 miljoner bostäder, varav 2 miljoner småhus och 165 000 
flerbostadshus. Majoriteten av småhusen är uppbyggda med en bärande konstruktion i trä, och 
är byggda som friliggande villor. Flerbostadshusen däremot består till en större del av betong, 
mestadels prefabricerade volymelement. De högre husen är nästan uteslutande betong medan 
de äldre husen består av trä och stål. Stål och betonghusen har ofta takbjälklag byggda i trä.  

Byggnadsbeståndet bör delas in i allmänna byggnader, bostäder, industrier, skolor och övriga 
byggnader för att få en tydlig överblick. Antalet variabler som inkluderas om man innefattar 
fasadmaterial eller skiljer mellan olika konstruktionsmetoder blir alldeles för många för att 
hantera i detta arbete. Det kan delas in i materialtyp av konstruktion, isolering och fasad, men 
underlaget är i nuläget otillräckligt. En lösning för framtiden som rekommenderas är 
implementation av materialtyp av olika byggnadskomponenter i räddningstjänstens 
insatsrapport.  

Slutsatser från detta arbete är: 

 Allmänna byggnader har flest insatser per byggnad 

 Bostäder har flest antal insatser per år, men lägst kvot mellan insatser och antal 
byggnader. 

 Småhus i trä utgör nästan hälften av alla bostadsbränder. 

Allmänna byggnader har flest insatser jämfört med antalet byggnader men på grund av den låga 
mängden byggnader utgör de ändå en liten del av antalet insatser. Skolor och industrier har 
även de en högre kvot mellan bränder och antalet byggnader än vad bostäder har. Mest insatser 
ägnas dock åt bostäder, som samtidigt har lägst kvot mellan bränder och antalet byggnader. 
Småhus kräver fler insatser än flerbostadshus, även om flerbostadshus har fler bostäder. Antalet 
bränder tycks motsvara antalet bosatta personer i respektive bostadstyp. Friliggande småhus 
brinner även betydligt oftare än rad-/par-/kedjehus, både i absoluta tal och jämfört med 
byggnadsbeståndet. Småhus i trä är således den byggnadstyp som kräver mest uppmärksamhet 
från räddningstjänsten. Flerbostadshus i betong verkar vara den typ som brinner mest, men 
endast på grund av att majoriteten av flerbostadshusen är byggda i betong. För bränder i 
byggnader tycks ingen materialtyp vara överrepresenterad jämfört med dess förekomst i 
byggnadsbeståndet.  

 

  



24 

 

8 Fortsatta studier 
Förslag på fortsatta studier är en metodjämförelse mellan insatser för olika materialtyper och 
byggnadsmetoder, för att identifiera vilka byggnadstyper som kräver mer tid och resurser per 
insats från räddningstjänsten.  

Ett annat förslag på fortsatta studier är en metodundersökning för att identifiera den bästa 
släckmetoden för respektive konstruktiontyp.  
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10 Bilagor 
Bilaga 1. 

Källa: (Boverket 2010) 

Byggnadstyp Småhus Andel (%) 

Friliggande  82 

Kedjehus 6 

Parhus 3 

Radhus 9 

 

Bilaga 2. 

Källa: (Statistiska centralbyrån 2014) 

Byggnadsår Antal byggnader 

-1930 413 947 

1931-40 140 479 

1941-50 136 676 

1951-60 163 372 

1961-70 287 597 

1971-80 425 893 

1981-90 211 400 

1991-2000 97 920 

2001- 127 681 

Saknas 9 429 

Totalt 2 014 394 

 

Bilaga 3. 

Källa: (Boverket 2010) 

Byggnadstyp Flerbostadshus Andel (%) 

Lamellhus 41 

Flerbostadsvilla 25 

Punkthus 8 

Skivhus 8 

Loftgångshus 7 

Radhus 3 

Annat 8 
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Bilaga 4. 

Källa: (Statistiska centralbyrån 2014) 

Byggnadsår Antal Byggnader 

-1930 227 178 

1931-40 160 172 

1941-50 247 632 

1951-60 414 920 

1961-70 623 589 

1971-80 322 700 

1981-90 218 942 

1991-2000 153 433 

2001- 167 819 

Totalt 2 536 385 

 

Bilaga 5. 

Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Brandens totala omfattning Antal insatser 

I startutrymmet 31 437 

I startbrandcellen 7 913 

I startbyggnaden 19 466 

Branden spred sig till andra byggnader 2 236 

 

Bilaga 6. 

Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Tabell över alla insatser i byggnader innan kategorisering. 

Byggnad Antal insatser 

Annan allmän byggnad 749 

Annan ej specificerad 36 

Annan industri 255 

Annan tillverkn. ind 844 

Annan övrig byggnad 3 249 

Annat 2 308 

Avfall/avlopp/rening 901 

Bensinstation 81 

Byggnadsplats 97 

Elevhem/studenthem 106 

Flerbostadshus 14 089 

Fritidsgård 222 

Fritidshus 3 278 
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Förskola 386 

Försvarsbyggnad 41 

Förvaltningsbyggnad/kontor 460 

Handel 1 117 

Hotell/pensionat 325 

I det fria 737 

Idrottsanläggning 468 

Industrihotell 403 

Kemisk industri 302 

Kommunikationsbyggnad 75 

Kraft-/värmeverk 489 

Kriminalvård 50 

Kyrka/motsvarande 132 

Lager 529 

Lantbruk, ej bostad 2 789 

Livsmedelsindustri 327 

Metall-/maskinindustri 988 

Okänd 243 

Parkeringshus 616 

Psykiatrisk vård 114 

Rad-/par-/kedjehus 1 160 

Reparationsverkstad 563 

Restaurang/danslokal 933 

Rivningshus 528 

Sjukhus 128 

Skola 1 449 

Teater/biograf/museum 68 

Teater/biograf/museum/bibliotek 62 

Textil-/bekläd. industri 55 

Trävaruindustri 1 374 

Tunnel 4 

Tunnel/underjordsanl. 20 

Villa 17 055 

Åldringsvård 447 

Övrig vårdbyggnad 400 
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Bilaga 7. 

Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Byggnadstyp Antal Insatser 

Allmän Byggnad 5675 

Bostad 35582 

Industri 5640 

Skola 2057 

Övrig Byggnad 12098 

 

Bilaga 8. 

Källa:  (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010) 

 

Bilaga 9. 

Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015) 

Månad Antal 

Januari  9 

Februari 3 

Mars 8 

April  4 

Maj 3 

Juni 6 

Juli 5 

Augusti 3 

September 2 

Oktober 1 

November 2 

December 4 
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Bilaga 10. 

Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015) 

Räddningstjänstens åtgärd Antal 

Dörrforcering 20 

Invändig Släckning 38 

 Värmekamera/IR-teknik användes 
vid rökdykning (livräddn/släckn) 30 

 Inspektion med värmekamera/IR-
teknik i övrigt 31 

 Rökdykning (livräddning) 13 

 Rökdykning (egendomsskydd) 33 

 Avstängning av gas/el 2 

 Släckning från marken 7 

 Släckning från högfordon 5 

 Inträngning från högfordon 1 

Annan 2 

Inga åtgärder 5 

 

Bilaga 11. 

Källa: (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015) 

Sammanställning intervjuer Antal Andel 

Betong 19 0,59375 

Sten 7 0,21875 

Blandning betong och trä 2 0,0625 

Trä 2 0,0625 

Murat tegel 1 0,03125 

Murad gråsten 1 0,03125 

Totalt 32 1 

 

Bilaga 12. 

Källa: (Boverket 2010) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Brand i småhus Friliggande Rad-/par-/kedjehus Totalt 

Småhus (%) 82 18 100 

Fördelning av bostadsbränder (mängd) 17055 1160 18215 

Fördelning av bostadsbränder (%) 93,6316223 6,3683777 100 
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Bilaga 13. 

Källa: (Statistiska centralbyrån 2014) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014) 

Brand i bostad Småhus Flerbostadshus Totalt 

Antal bostäder (mängd) 2014394 2536385 4550779 

Fördelning av bostadsbränder (mängd) 18215 14089 32304 

Antal bostäder (%) 44,2648171 55,7351829 100 

Fördelning av bostadsbränder (%) 56,386206 43,613794 100 

 

Bilaga 14. Intervjumall 

Inledande text: Hej, mitt namn är Isac Herlowsson etc. 

Anser du att du har god kännedom om byggnaden på adress …….? 

Kan du beskriva byggnaden? 

Vilken typ av material har använts i den bärande konstruktionen? 

Vilken typ av isolering har använts? 

 


