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Nomenklatur och förkortningar 
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Nomenklatur 

  avgiven värmeeffekt, HRR    [kW] 

    
   HRR, 180 s medelvärde, konkalorimeter  [kW/m

2
] 

   
   maximala HRR, konkalorimeter  [kW/m

2
] 

α tillväxtfaktor    [kW/s
2
] 

tig tid till antändning [s] 

Förkortningar 

BBR  Boverkets byggregler 

BÄR Boverkets ändringsråd   

CFD  Computational Fluid Dynamics 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

FDS  Fire Dynamics Simulator 

FIGRA Fire Growth Rate, parameter för brandutvecklingshastighet 

HRR   Heat release rate, värmeutveckling 

ISO International Organization for Standardization  

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NIST National Institute of Standards and Technology 

RCT  Room Corner Test 

SMOGRA Smoke Growth Rate, parameter för rökutvecklingshastighet 

SBI  Single Burning Item test 

SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

THR600s   Total värmeutveckling de första 600 sekunderna i SBI

http://www.iso.org/
http://www.nist.gov/
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Sammanfattning 

Det krävs inte lång tid för en brand att ödelägga en byggnad och dess innehåll. Brand är alltid 

ett hot mot våra byggnader och följderna kan bli katastrofala, både gällande människoliv och 

ekonomiska värden. När det kommer till kulturbyggnader kan en brand även resultera i att 

historiska värden och delar av vårt kulturella arv går förlorade. Det är dock inte bara bränder 

som kan skada denna typ av byggnader, utan även olämpliga brandskyddsåtgärder. Av denna 

anledning är det väsentligt att arbete med brandskydd i kulturbyggnader sker på ett sätt som 

inte förstör det som ska skyddas. 

  

En metod för att förebygga bränder i kulturbyggnader är att genom statistisk information 

utreda hur ofta bränder i denna typ av byggnader sker, vilka verksamheter som bedrivs där 

och vilka brandorsakerna är. Denna rapport visar att det saknas komplett och tillförlitlig 

statistik inom detta område. Den statistik som finns tillgänglig visar dock att de flesta bränder 

har berott på tekniska fel eller okända brandorsaker. Vidare kan det utläsas att bränder oftast 

inträffar i byggnader med verksamheterna metall-/maskinindustri, åldringsvård samt skola. 

 

Det faktum att äldre byggnader vanligtvis inte uppfyller dagens krav och regler för 

brandskydd, i kombination med att ändringar i så stor utsträckning som möjligt ska undvikas, 

gör att problem uppstår när kulturbyggnader ska användas för olika ändamål. Vanliga 

problem är: 

 

 Stora vertikala öppningar, i form av till exempel öppna trappor i flera plan 

 Brännbara konstruktioner och ytskikt – mycket trä  

 Otillräcklig eller obefintlig sektionering och brandcellsgränser 

 Otillräckliga utrymningsvägar – t.ex. för få, för smala, för långa 

 Brännbart material och lös inredning 

 Dörrar som inte uppfyller dagens brandkrav, men som anses viktiga att bevara 

 

Från ett antal intervjuer som har genomförts samt från litteraturstudie och fallstudie kan det 

konstateras att det är svårt att säga något generellt gällande prioriteringar för integrerat och 

diskret eller reversibelt och synligt brandskydd. Mycket är personliga åsikter och 

uppfattningar. Överlag prioriteras reversibla installationer som inte medför stora ingrepp på 

byggnaden och som kan plockas bort om till exempel verksamheten ändras. Detta även om 

brandskyddet blir mer synligt. Ofta är originaldörrar och ytskikt viktiga att bevara.  
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För att undvika vissa ingrepp på en byggnad bör alternativa lösningar utredas. Lösningar på 

ett problem kan dock leda till andra problem. Sprinklerinstallationer kan vara en lösning men 

innebär även att byggnaden påverkas. Den brandtekniska klassen på träytskikt och dörrar kan 

uppgraderas med brandskyddslacker/färger. Det är då viktigt att kontrollera om och hur 

produkterna testade och om möjligt använda typgodkända produkter.  

 

Konkalorimeterförsök och ett SBI-test har utförts. Målad och obehandlad träpanel med och 

utan brandskyddslack samt träpanel med brandskyddslack testades. Resultaten visar att 

panelen som behandlades med brandskyddslacken fick kortare antändningstid, men lägre 

värmeutveckling. Brandförloppet blev således mindre kraftigt för den brandskyddslackade 

panelen än för den utan brandskyddslack. Försöken visade även att om brandskyddslacken 

användes på obehandlad spånskiva fick spånskivan klass B, och alltså en bättre brandklass än 

om den varit obehandlad (klass D). Den indikerade brandklassen för panel målad med tre 

lager vanlig färg blev E eller sämre. Lackades samma panel även med brandskyddslack fick 

den istället klass D, vilket är en förbättring. Klass B borde dock erhållits enligt lackens 

dokumentation. Slutsatsen kan dras att brandskyddslack kan vara effektiv som skyddsmetod 

på spånskiva men tveksam som skyddsmetod på gammalt, befintligt målat trä.
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Summary 

It does not take long for a fire to ruin a building and its contents. Fire is always a threat to our 

buildings and the consequences can be disastrous, both in terms of human lives and 

economical loss. When it comes to heritage buildings, a fire can also result in the loss of 

historical values and part of our cultural heritage. However, it is not only fires that can cause 

damage to these types of buildings, but also inappropriate fire-protection measures. Hence, it 

is essential that fire-protection of heritage buildings is done in such a way that does not 

destroy the values that it is meant to protect.  

In order to prevent fires in heritage buildings statistical information can be used to analyze the 

frequency of fires and the use of such buildings, and the causes of fires. This report shows a 

lack of complete and reliable statistics in this area. The available statistics nevertheless show 

that most fires in heritage buildings are due to technical failures or unknown causes. 

Furthermore, it can be gathered that fires are most frequent in industry buildings, school 

buildings and eldercare buildings.  

 

Older buildings often do not meet current fire protection requirements and regulations. 

Coupled with the wish to avoid modifications as far as possible, this results in problems when 

heritage buildings are to be used for different purposes. Common problems are: 

 

 Large vertical openings, as open grand staircases rising up several floors 

 Combustible constructions and linings – wood is commonly used  

 Insufficient or non-existent compartmentalization  

 Insufficient emergency exits – e.g. too few, too narrow, too long 

 Combustible materials and furnishings 

 Doors that does not fulfill present building regulations, but are important to preserve 

 

From a number of interviews carried out, along with a literature review and a case study, it 

can be concluded that it is difficult to generalize the current priorities for integrated and 

discrete or reversible and visible fire-protection. A great deal is personal opinions and 

perceptions. Overall, reversible installations not involving manipulation of the building and 

that can be removed if the business is changed are prioritized, even if the consequence is a 

more visible fire-protection. Often, original doors and surface layers and coatings are 

regarded important to preserve.  
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In order to avoid certain interventions in a building, alternative solutions should be 

investigated. However, solutions to one problem can lead to other problems. Installing an 

automatic sprinkler system can be a solution, but is also affecting the building. The fire 

resistance rating on wood linings and doors can be upgraded with fire retardant paints. If these 

kinds of products are to be used, it is important to verify whether and how the products have 

been tested and, if possible, use products that have a Swedish technical approval. 

 

Cone calorimeter tests and one SBI test were carried out. Painted and untreated wood panels 

with and without fire retardant coating and particle board with fire retardant coating were 

tested. The results show that the fire retardant treated panel showed shorter time to ignition 

but lower heat release rate. Hence the fire growth was lower than for the panels without fire 

retardant paint. The experiments also showed that if the fire retardant coating was used on 

untreated particle board, the particle board got the fire resistance rating B, and thus a better 

fire rating than if it had been untreated (rating D). The indicated fire rating for the panel 

painted with three coats of regular paint was E or worse. Was the same panel also treated with 

fire retardant coating, the fire rating was improved to D, but not to B as the paint classification 

indicated. It can be concluded that some fire retardant coatings are of doubtful value as 

protection method on old wood with existing paint

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_resistance
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Brand har alltid utgjort ett hot mot alla byggnader och är fortfarande det största hotet mot våra 

kulturbyggnader. Följderna kan bli katastrofala både gällande människoliv och ekonomi, och 

när det gäller denna typ av byggnader finns det även andra värden som går förlorade. Våra 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och de objekt som finns i dem, exempelvis inredning 

och samlingar, är en del av vårt kulturella arv och går aldrig att ersätta om de förstörs. Det är 

dock inte enbart brand som kan göra skada utan även olämpliga brandskyddsåtgärder. 

Följaktligen är ett adekvat brandskydd för dessa byggnader betydelsefullt, men hänsyn måste 

dock tas vid utförandet så att brandskyddet inte förstör de byggnader och föremål det är till 

för att skydda (Fjällman & Hansing, 1997; United Kingdom Working Party on Fire Safety in 

Historic Buildings, 1995) 

 

Vanligtvis är målet med brandskyddet framförallt att skydda människor, men när det kommer 

till kulturbyggnader är ytterligare ett mål att skydda byggnaden och dess kulturella arv 

(Laurila, 2004). En förutsättning för att dessa mål ska uppnås är att alla inblandade aktörer är 

insatta i och har förståelse för varandras arbete. För brandkonsulter handlar det om att förstå 

vad som är viktigt att bevara i kulturbyggnader, var bristerna i brandskydd ofta finns och hur 

arbete med denna typ av projekt ska ske för att inverkan på byggnaden ska bli så liten som 

möjligt. Det som kan tyckas vara en lösning på ett brandskyddsproblem kan i sin tur medföra 

andra problem och skada på en byggnad. 

 

Ett sätt att förebygga bränder i kulturbyggnader är att genom statistisk information utreda hur 

ofta bränder i denna typ av byggnader sker, vilka verksamheter som bedrivs där och vilka 

brandorsakerna är. Det finns i nuläget ingen aktuell sammanställd statistik på detta område. 

En rapport (Arvidsson, 2006) redovisar antalet bränder i svenska kulturbyggnader under år 

2005, men brandorsakerna eller verksamheterna redovisas ej.  

 

I denna rapport avser begreppet kulturbyggnad byggnader som skyddas genom lag eller 

förordning på grund av att de är historiskt värdefulla. Kapitel 3.2 beskriver denna typ av 

byggnader samt gällande lagar och förordningar.   
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1.2 Syfte 

Rapporten syftar till att utreda vilka problem som kan uppstå när kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader ska skyddas mot brand och vilka delar av kulturbyggnader som är vanliga 

problemområden. Syftet är även att ta reda på vilka parametrar som påverkar 

byggnadsantikvariernas prioriteringar gällande ingrepp för brandskydd.  

 

Vidare är syftet att undersöka vilka tekniska lösningar som kan göras för att lösa dessa 

problem och vilka konsekvenser alternativa lösningar och avsteg kan få. Ytterligare ett syfte 

är att undersöka vilken statistik som finns att tillgå inom ämnet och hur denna kan användas 

för att utreda frekvensen av bränder samt brandorsaker och verksamheterna i byggnaderna 

som drabbas.  

 

Fallstudien baseras på ett pågående ombyggnadsprojekt av Göteborgs Centralpost och syftar 

till att konkret utreda vilka problem som uppstår vid konflikt mellan bevarandekrav och 

brandkrav. Avsikten är att applicera en del av frågeställningarna på ett verkligt projekt, och att 

undersöka vilka problem som kan uppstå i ett specifikt fall, samt att tillämpa teoretiska 

lösningar på ett verkligt objekt.  

1.3 Mål  

Målet är att sammanställa problem som kan bli aktuella vid brandskyddsarbete i 

kulturbyggnader och förslag på lösningar till dessa, samt att utreda vilka konsekvenser avsteg 

från standardlösningar kan få. Vidare är målet att redovisa aktuell statistik över antal bränder i 

kulturbyggnader och orsaker till dessa. 

1.4 Avgränsningar 

Brandskydd i kulturbyggnader är ett brett ämne och rapporten har därför avgränsats till att 

behandla vissa specifika områden: 

 

Rapporten behandlar enskilda byggnader och inte områden eller hela stadsdelar. För att 

behandla brandskydd av till exempel gamla kyrkbyar med ett stort antal tätt liggande hus 

uppkommer andra parametrar att ta hänsyn till, som till exempel avstånd mellan byggnaderna. 

 

Det är brandskyddet för färdig byggnad som utreds, inte brandskydd under byggskedet. Just 

renovering och heta arbeten i kulturbyggnader för med sig brandrisker och en utredning med 

tillfälliga lösningar måste göras i varje enskilt fall.  
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Brandskyddet i fallstudien utformas enligt BBR gällande regler. Vidare är rapporten 

avgränsad till att behandla invändiga ytskikt. För till exempel brandskyddsmålning av 

utvändiga träytskikt tillkommer andra svårigheter och restriktioner som inte behandlas här.  

 

Rapporten behandlar tekniska åtgärder. Restvärdesräddning och andra organisatoriska 

åtgärder, som räddningstjänstens och verksamhetspersonal agerande vid brand, finns beskrivet 

i existerande rapporter och utreds inte vidare här.   

 

Ett av syftena med rapporten är att ta fram aktuell statistik över brandorsaker i 

kulturbyggnader. Brandorsakerna och verksamheterna där bränderna inträffat utreds dock 

inte.  

1.5 Målgrupper 

Rapporten riktar sig främst till personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med brandskydd 

i kulturbyggnader; det vill säga framförallt brandkonsulter, antikvarier, länsstyrelser, 

arkitekter och entreprenörer. Språk- och innehållsmässigt är den därför utformad och skriven 

för att läsas av dessa personer. En viss förkunskap om brand och brandspridning förutsätts av 

läsaren.  

1.6 Metod 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie där böcker, artiklar, rapporter och webbmaterial om 

berörda ämnen samlades in. Detta för att få en uppfattning om vilka fakta, information och 

statistik som fanns att tillgå och för att få en teoretisk bakgrund till problemen. En 

undersökning om tillgänglig statistik gjordes och innefattade telefonkontakt med personer och 

organisationer som kunde tänkas vara till hjälp samt webbsidor med olika sökfunktioner.  

 

Intervjuer med ett antal byggnadsantikvarier på länsstyrelser i olika delar av landet gjordes 

via telefon. Intervjuerna var i de flesta fall upplagda på samma sätt och bestod av några 

förberedda frågor som sedan ledde till samtal och diskussion gällande frågeställningarna.   

 

Information och kunskap till fallstudien har fåtts genom att vara med projektmöten och göra 

platsbesök. Även här har samtal och diskussioner förts med involverad antikvarie, entreprenör 

och arkitekt.  

  

Den nationella brandkonferensen Brandskydd 2010, vilken hålls årligen, hade som ett av två 

teman i år just Brandskydd i kulturbyggnader. Författaren tilldelades en plats på konferensen 

och har hämtat en del information från föreläsningarna där.  
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Under arbetets gång uppkom idén och möjligheten att testa hur ett flertal lager färg på ett 

träytskikt påverkar brandförloppet och brandklassen samt hur brandskyddslack reagerar och 

fungerar på samma material. Detta gjordes med hjälp av konkalorimetertest med befintligt 

målad träpanel från byggnaden i fallstudien. I försöket provades även en brandisolerande lack 

på panelen. För att vidare undersöka lackens egenskaper gjordes också ett SBI test. Samtliga 

test utfördes på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. 
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2 Statistik och intervjuer 

2.1 Statistik  

Detta kapitel innehåller information om vilken statistik som finns att tillgå över bränder i 

svenska kulturbyggnader. Det visade sig att det inte var alltför lätt att få tag på relevant och 

tillförlitlig statistik.  

 

I nuläget (år 2010) finns totalt, både privata och statliga, 2421 byggnadsminnen och cirka 

3519 kyrkliga kulturminnen registrerade i Sverige (Riksantikvarieämbetet 2007, 2010) Det 

finns ytterst lite svensk statistik över bränder i just kulturbyggnader. Ett antal organisationer 

och företag för en del statistik. I några fall omfattas dock enbart kyrkor och övrig statistik som 

finns att tillgå innehåller inte enbart kulturbyggnader utan kan även innefatta andra typer av 

byggnader. Ett exempel är statistiken som förs av Försäkringsbranschens restvärdesräddning. 

De för statistik över antal jobb utförda under året och kan göra en viss uppskattning av 

andelen kyrkor och andra byggnadsminnen. Om exakt antal ska fås måste dock varje rapport 

undersökas för att på så sätt undersöka om byggnaden i fråga är en kulturbyggnad eller ej 

(Försäkringsbranschens restvärderäddning, 2010).  

 

MSB tillhandahåller statistik, vilken många i branschen hänvisar till. Statistiken kan fås efter 

kontakt med handläggare på MSB och kommer som en Excelfil. Mottagaren måste själv 

bearbeta och sammanställa den i önskad kategori som antal, orsak och verksamhet. Vid varje 

insatts som räddningstjänsten gör fylls en insatsrapport i. Insatsrapporterna skickas därefter 

vidare till MSB som sammanställer dem. På rapporterna finns ett fält att kryssa i för 

”kulturhistoriskt värdefull byggnad”. Det är räddningsledaren som avgör vad som menas med 

definitionen. Det kan därför vara så att denna ruta inte alltid fylls i när så borde ha gjorts och 

det kan även vara så att den felaktigt fylls i. Följaktligen kan posten bränder i kulturhistoriskt 

värdefull byggnad möjligtvis vara antingen under- eller överrepresenterad (MSB, 2010).  

 

Det är således uppenbart att alltför stora slutsatser inte kan dras från statistiken som 

presenteras nedan, men eftersom det är den mest kompletta som finns att tillgå i nuläget 

används den här för att få en uppfattning om antalet bränder och brandorsaker för åren 2006-

2009.   
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Tabell 2-1. Antal bränder i byggnader och i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. *Andel bränder i kulturhistoriskt värdefull 

byggnad av totala antal byggnadsbränder (Räddningstjänstens insatser) 

År Totalt antal 

byggnadsbränder 

Antal bränder i kulturhistoriskt 

värdefull byggnad 

Andel* (%) 

2006 10 502 98 0,93 

2007 11 110 134 1,21 

2008 10 887 135 1,24 

2009 11 080 108 0,97 

 

I Tabell 2-1 ses att antalet registrerade bränder i kulturbyggnader inte utgör någon större del 

av det totala antalet bränder i byggnader. Med tanke på att dessa byggnader inte går att ersätta 

och att återskapa till befintligt utförande är det dock viktigt att göra dessa siffror så låga som 

möjligt. Någon tydlig trend i ökande eller minskande antal byggnadsbränder går inte att utläsa 

för de fyra åren i tabellen, utan vartannat år ökar antalet och vartannat år minskar det. Antalet 

bränder i kulturhistoriskt värdefull byggnad ökar först för att sedan minska. Detsamma gäller 

andelen bränder i denna typ av byggnader av det totala antalet byggnadsbränder. Totalt sett 

har både antalet byggnadsbränder och bränder i kulturhistoriskt värdefull byggnad ökat sedan 

2006. 

 

Tabell 2-2. Antal svenska kulturhistoriskt värdefulla byggnader med respektive verksamhet som brunnit år 2006-2009. 

Industribyggnader är kursiva (MSB, 2010).  

Verksamhet Antal Verksamhet Antal 

Metall-/maskinindustri 66 Livsmedelsindustri 6 

Åldringsvård 57 Kraft-/värmeverk 5 

Skola 47 Fritidshus 4 

Annan tillverknings industri 29 Industrihotell 4 

Annan övrig byggnad 26 Psykiatrisk vård 4 

Hotell/pensionat 24 Avfall/avlopp/rening 2 

Annan industri 22 Förskola 2 

Övrig vårdbyggnad 18 Försvarsbyggnad 2 

Handel 17 I det fria 2 

Villa 17 Kommunikationsbyggnad 2 

Flerbostadshus 16 Kriminalvård 2 

Sjukhus 13 Bensinstation 1 

Annan allmän byggnad 12 Byggnadsplats 1 

Kyrka/motsvarande 12 Elevhem/studenthem 1 

Restaurang/danslokal 11 Idrottsanläggning 1 

Teater/biograf/museum/bibliotek 10 Lantbruk, ej bostad 1 

Förvaltningsbyggnad/kontor 9 Rivningshus 1 

Kemisk industri 9 Textil-/bekläd. industri 1 

Trävaruindustri 9 Uppgift saknas 1 

Lager 8 
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När statistiken analyserades visade det sig att byggnader med verksamheterna metall-

/maskinindustri åldringsvård, skola och annan tillverkningsindustri är de byggnader där flest 

bränder uppstått, se Tabell 2-2. Antalet industribyggnader och motsvarande kan tyckas stort, 

men efter en undersökning i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, ett register över 

samtliga byggnadsminnen, iakttas att dessa siffror kan stämma. Industribyggnaderna kan till 

exempel innefatta gamla sågverk, bryggerier, verkstadsbyggnader med mera 

(Riksantikvarieämbetet). I verksamheten metall/maskinindustri som har lett till flest bänder är 

brandorsakerna framförallt friktion, heta arbeten, gnistor, tekniskt fel, värmeöverföring och 

självantändning. När det kommer till åldringsvård är det främst rökning, glömd spis och 

tekniskt fel som är orsakerna till bränderna och majoriteten av skolbränderna var anlagda med 

uppsåt eller så var orsaken okänd. 

 

Som Diagram 2-1 visar berodde majoriteten av bränderna på tekniskt fel eller så var 

brandorsaken okänd. Även anlagda bränder var en ofta förekommande brandorsak.   

 

 
Diagram 2-1. Brandorsak vid brand kulturhistoriskt värdefull byggnad år 2006-2009 (MSB, 2010). 
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2.2 Intervjuer 

Med syfte att undersöka vilka problem byggnadsantikvarier upplever som ofta förekommande 

när kulturbyggnader ska brandskyddas, och få en uppfattning om vad de prioriterar när det 

gäller ingrepp i denna typ av byggnader, gjordes ett antal telefonintervjuer. Personerna som 

intervjuades är byggnadsantikvarier på länsstyrelser i några av de länen med ett stort antal 

byggnadsminnen; Norrbotten, Dalarna, Västra Götaland, Uppsala, Gotland samt Kalmar. 

Synpunkter och erfarenheter har även fåtts från Martin Lindholm, byggnadsantikvarie och 

inblandad i projektet med Centralposthuset, samt från föreläsningar på konferensen 

Brandskydd 2010. Frågorna som ställdes i intervjuerna var 

 

1. Vilka problem uppfattar du brukar uppstå när byggnadsminnen och kulturbyggnader 

ska skyddas mot brand och när brandskyddet ska anpassas till nya verksamheter och 

dagens regelverk? 

 

2. Vad tycker du är av högsta prioritet:  

ett brandskydd som är synligt och därmed påverkar utseendet på byggnaden, men som 

är lätt att avlägsna  

eller ett integrerat brandskydd som syns mindre, men som även är svårare att avlägsna 

och som kräver större ingrepp? När är respektive alternativ viktigt? 

 

3. Hur tycker du att samarbetet mellan er, arkitekter, brandkonsulter och entreprenörer 

fungerar? 

 

På den första frågan svarade många att utrymningsvägar och brandcellsindelning är områden 

som brukar vara svåra att kompromissa med. Att montera en utvändig utrymningstrappa kan 

vara ett alternativ för att klara utrymningskrav utan att göra stora invändiga ändringar. Detta 

anses dock många gånger påverka exteriören alltför mycket. Även dörrar, speciellt när det 

handlar om krav på självstängare, nämns vara ett problemområde. Skorstenar med otillåtna 

dragningar som måste muras igen eller inte får användas kan bli problem i byggnader där de 

utgör det primära uppvärmningsalternativet.  

 

Några av de som tillfrågades har endast varit aktiva i ett fåtal projekt där just brandfrågor i 

byggnadsminnen blivit aktuella. Detta på grund av att många byggnadsminnen som är belägna 

inom deras arbetsområden är privata bostäder som inte används för offentliga verksamheter. 

Desto oftare handlar det om brandskydd av kyrkor.  

 

Gällande fråga 2 tycker samtliga att det är svårt att säga något generellt som gäller för alla 

byggnader. Det beror på vilken byggnad det handlar om, hur ytskikt och material ser ut och så 

vidare. Överlag prioriteras reversibla installationer som inte medför så stora ingrepp på 

byggnaden och som kan plockas bort om till exempel verksamheten ändras. Detta även om 

brandskyddet blir mer synligt. Här handlar det också om hur byggnaden är skyddad; om 

endast exteriören är byggnadsminnesmärkt är det inget som hindrar att interiören ändras och 

tvärtom.  
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Efter att ha intervjuat personerna på länsstyrelserna, lyssnat på föreläsningarna på Brandskydd 

2010 samt pratat med antikvarier som har påträffats i andra sammanhang kan slutsatsen dras 

att åsikten om vilka ingrepp som får göras och hur brandskyddet ska utföras är högst 

personlig. Reversibilitet är ett återkommande ord. Vissa anser att det är viktigt att följa med i 

utvecklingen och använda kulturbyggnader till olika verksamheter och därmed göra de 

tillgängliga för allmänheten, även om det innebär till exempel tillbyggnader och ändringar. 

Andra delar samma uppfattning om att byggnaderna ska användas och inte stå tomma, men 

ser hellre att verksamheten anpassas till byggnaden och inte tvärtom. Alla dessa faktorer 

påverkar hur brandskyddet ska och kan utformas. 

Även svaren på tredje frågan varierar. Medan vissa tycker att samarbetet fungerar bra och att 

medvetenheten förbättrats hos till exempel brandkonsulter och arkitekter, menar andra att det 

saknas förståelse och vilja att göra så bra lösningar som möjligt.  

 

Martin Lindholm (2011) har jobbat med projektering av kulturbyggnader sedan 1987. Han 

menar att det är svårare att utforma brandskydd i till exempel funkishus än i äldre byggnader. 

Arkitekturen i funkishus har ”få och små uttryck” och väggar och tak är ofta släta och vita, till 

skillnad från 1800-talets formspråk med många och stora uttryck och mycket mönster, 

målningar och dekorationer. Det får till följd att installationer som sprinklerhuvud och 

rökdetektorer syns väldigt väl i funkishus, även om de är vita, och kan förstöra ett rum. Det 

finns inte lika många vinklar och vrår, lister och liknande att gömma installationer bakom och 

inga dekorationer som hjälper till att kamouflera installationer. Ju mer utsmyckat ett hus är 

desto lättare är det att dölja brandskyddet. En fullt synlig sprinklerinstallationen i till exempel 

en kraftigt dekorerad sal från 1800-talet kan smälta in så mycket att den knappt märks.   
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3 Brandskydd i kulturbyggnader 

3.1 Allmänt  

Det finns en del skrivet om brandskydd i kulturbyggnader, både svensk och internationell 

litteratur. Mycket av denna litteratur riktar sig till antikvarier, räddningstjänst och de som 

förvaltar denna typ av byggnader. För att undersöka vad denna litteratur tar upp och behandlar 

och undvika att behandla samma ämnen och eventuellt utreda befintlig information vidare 

gjordes en kort litteraturstudie om brandskyddsproblem i kulturbyggnader.  

 

Några få timmar räcker för att en brand ska ha ödelagt en byggnad och dess innehåll och även 

delar som inte utsatts för flammor eller värme kan ta skada. Rök, smuts, fallande föremål och 

den stora mängd vatten som används i släckningsarbetet orsakar skada. När räddningsinsatsen 

har avslutats kan byggnaden ha skadats i den utsträckningen att konstruktionen är instabil och 

även kan exponeras för olika väderlekar och vind. Detta kan i sin tur medföra att en 

förruttnelseprocess startar i materialen på grund av det höga fuktinnehållet (United Kingdom 

Working…, 1995). Figur 3-1 visar släckningsarbetet vid Soldattorpets kaffestuga i Ystad som 

brändes ned i maj 2010. Branden var anlagd. 

 

 
Figur 3-1. Släckningsarbete vid Soldattorpets kaffestuga i Ystad (Göran Olsson/KG Pressfoto). 

 

Förstörda byggnader och byggnadsdelar går att restaurera och ges ett föråldrat utseende men 

det ursprungliga och historiska materialet går aldrig att återskapa (Kidd, 2003). För att få en 

fullständig upplevelse och känsla av det gamla arvet krävs att material och konstruktion, som 

slitits och förändras genom åren, bevaras (Fjällman & Hansing, 1997).  

 

Brandskydd i historiska byggnader skiljer sig markant från brandskydd i övriga byggnader. 

Det är byggnadens ålder, utseende och konstruktion som ger förutsättningarna för hur 

brandskyddet bör utformas. Allt beror på vad som är av högsta prioritet; att bevara själva 

byggnaden, innehållet i den eller både och. Det estetiska i byggnaden eller de arkitektoniska 

detaljerna i interiör och exteriör kan i vissa fall vara det som är viktigt att bevara medan det i 
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andra fall är konstruktionen i sig som är det unika. Följaktligen måste brandskyddet anpassas 

till varje byggnad, och standardlösningar kan inte alltid tillämpas. Den bästa lösningen bör i 

varje enskilt fall utredas och de olika förutsättningarna bör tas i beaktande (Bukowski & 

Nuzzolese, 2008).  

 

I så stor utsträckning som möjligt ska skador på material, synliga åtgärder och andra ingrepp 

undvikas och brandskyddet får inte bli dominant. Maximal säkerhet med minimal skada bör 

eftersträvas (Karlsen). Bedöms ingrepp vara oundvikliga ska effekterna och konsekvenserna 

av dessa prövas och alternativa lösningar undersökas (Fjällman & Hansing, 1997).  

3.2 Kravbild 

I projekt där arbetet med brandskydd i kulturbyggnader genomförs finns krav från olika 

myndigheter och kravställare:  

 Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR) gäller vid ändring av 

byggnader med undantag av tillbyggnader.  

 

 Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd om bland annat 

bostadsutformning och brandskydd. Dessa krav innebär bland annat att dörrar till 

trapphus många gånger får utföras i lägst klass EI 30. 

 

 Egenambitioner från fastighetsägare och verksamhet 

 

 Bevarandekrav enligt lagar och förordningar 

3.3 Lagar och förordningar 

När nya byggnader ska uppföras byggs de enligt dagens gällande brandskyddsregler. Har 

beställare, arkitekter och övriga parter önskemål som inte går att förena med 

standardlösningar inom brandskydd kan analytisk dimensionering användas för att undersöka 

om alternativa lösningar kan användas. Kommer dessutom brandskyddsfrågor upp tidigt i 

processen är det relativt enkelt att ändra till exempel placering eller bredd på dörrar, 

brandcellsgränser, ytskikt och så vidare. Även i nyare byggnader och byggnader som inte är 

historiskt värdefulla finns det regler för vilka ändringar som får utföras och det kan även här 

finnas önskemål att inte göra vissa ingrepp. Krävs det likväl att dessa utförs som en 

förutsättning att verksamheten och ändamålet med byggnaden ska fungera är det oftast inget 

som hindrar att de utförs.  
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Det uppstår emellertid fler problem i samband med att det finns en strävan att bevara gamla 

och historiska byggnader och använda dem till olika typer av verksamheter, eftersom de ofta 

inte uppfyller dagens krav på brandskydd (Bukowski & Nuzzolese, 2008). Ändringar av dessa 

byggnader regleras av olika lagar beroende på vilken typ av byggnad det handlar om. För att 

få kunskap om vilka bestämmelser som gäller för dessa byggnader och varför vissa åtgärder 

och ingrepp inte får göras följer nedan en förklaring på olika regelverk och lagar.  

3.3.1 Kulturminneslagen 

Byggnadsminnen 

En byggnad, park, trädgård eller annan anläggning som är kulturhistoriskt värdefull kan enligt 

kap 3 i kulturminneslagen (1988:950) förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. I 

förbindelse med en sådan förklaring utfärdar länsstyrelsen skyddsbestämmelser som 

fastställer hur byggnaden ska vårdas och underhållas samt hur den inte får ändras. 

Skyddsbestämmelserna kräver oftast att byggnaden ska underhållas med traditionella material 

och metoder. Byggnadens exteriör, stomme, rumsindelning och fasta inredning får vanligen 

inte ändras. Som tillsynsmyndighet är det länsstyrelsen som beslutar om åtgärder vilka strider 

mot detta krav i vissa fall ändå godkänns (Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.) (Fjällman 

& Hansing, 1997). Ett byggnadsminne kan bestå av flera olika byggnader eller vara en del av 

en byggnad.  

 

Kyrkliga kulturminnen 

Samtliga kyrkor som sköts av Svenska kyrkan är skyddade av 4: kapitlet i kulturminneslagen.  

Kyrkor uppförda före 1940 får inte ändras väsentligt utan länsstyrelsens tillstånd. 

Byggnaderna ska vårdas och underhållas på ett sätt som inte minskar deras kulturhistoriska 

värde och som inte fördärvar deras utseende och karaktär. Även här är länsstyrelsen 

tillsynsmyndighet och deras tillstånd krävs för att göra ändringar eller ombyggnader, både av 

dess exteriör och av dess interiör (Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.). 

3.3.2 Förordning om statliga byggnadsminnen 

Byggnader som ägs av staten kan förklaras för statliga byggnadsminnen på grund av deras 

kulturhistoriska värde eller på grund av att det ingår i ett bebyggelseområde som anses 

värdefullt att bevara. Regeringen fastställer de skyddsföreskrifter som gäller för hur 

byggnaden ska vårdas och på vilka sätt den inte får ändras. Precis som för byggnadsminnen 

som skyddas av kulturminneslagen är det Riksantikvarieämbetet som är tillsynsmyndighet. 

Det är denna myndighet som behandlar ansökningar om eventuella ändringar. Rör det sig om 

väsentliga ändringar är det dock regeringen som är beslutsfattare (Rättsnätet). Exempel på 

statliga byggnadsminnen är de kungliga slotten, vissa järnvägsstationer och ett flertal 

försvarsanläggningar (Fjällman & Hansing, 1997).   

3.3.3 Värdefulla byggnader som inte är byggnadsminnen 

En förteckning över statligt ägda byggnader som inte är statliga byggnadsminnen men som 

ändå är kulturhistoriskt värdefulla ska upprättas. Förteckningen ska upprättas av 

Riksantikvarieämbetet i samråd med de förvaltande myndigheterna.  Dessa byggnader får 
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endast ändras om det är nödvändigt och det är Riksantikvarieämbetet som ger föreskrifter för 

hur de ska vårdas. I övrigt gäller Plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Även byggnader som 

misstänks kunna få en byggnadsminnesförklaring går under dessa regler (Rättsnätet).   

3.3.4 Plan- och bygglagen (1987:10), PBL 

Följande gäller enligt PBL: 

 

3 kap  

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 

och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 

tas till vara. Lag (1998:805). 

 

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 

förvanskas. 

3.4 Brandskyddsproblem i kulturbyggnader  

Följande kapitel syftar till att utreda vilka byggnadsdelar och konstruktioner där 

brandskyddsbrister ofta finns i kulturbyggnader. 

3.4.1 Brännbara konstruktioner och ytskikt 

Äldre byggnader innehåller ofta mycket trä, både i form av bärande balkar och som ytskikt. 

Genom åren har träet många gånger blivit mycket torrt och kan antändas lätt. Lackerade 

träpaneler på väggarna klarar ofta inte dagens brandkrav, speciellt inte i utrymningsvägar och 

i samlingslokaler (Baril, 2010). Just paneler, tapeter och färgskikt har många gånger en 

betydande roll när det kommer till att bevara kulturhistoriska byggnader och att byta ut dem 

strider vanligtvis mot bevarandekravet (Fjällman & Hansing, 1997).  

3.4.2 Stora vertikala öppningar 

Stora vertikala öppningar i form av till exempel breda och öppna trappor över flera 

våningsplan, dolda och otäta utrymmen som schakt och hålrum i väggar och tak och öppna 

vindar utgör väsentliga risker för spridning av brand och brandgaser, Figur 3-2. Dessutom 

bidrar de till god syretillförsel och medför att branden sprids i en sådan hastighet att en 

mindre släckningsinsats (med handbrandsläckare) snabbt blir otillräcklig. Små bränder kan, 

även om de är under kontroll, leda till rökskador i hela byggnaden och skada inredning och 

utställningar. Denna typ av öppningar, förutom trappor, kan dock i många fall tätas eller delas 

av utan att det kulturhistoriska värdet förloras (Baril, 2010) (Fjällman & Hansing, 1997). 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10
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Figur 3-2. Stor öppen interntrappa som gör att brand och rök kan spridas snabbt (Baril, 2010). 

3.4.3 Otillräcklig eller obefintlig sektionering och brandcellsgränser 

Brandcellsindelning i samma omfattning som i dagens byggnader saknas ofta i gamla 

byggnader. Det är dock inte rimligt att kräva en likvärdig brandcellsindelning i äldre 

byggnader. Likväl bör ett skäligt skydd mot brandspridning finnas. Sannolikt finns någon 

form av brandcellsindelning genom de befintliga väggarna och bjälklagen. Dessa 

brandcellsgränser bör i första hand utnyttjas, så långt det går, och inte förstöras genom 

oskyddade öppningar som passager och genomföringar (Fjällman & Hansing, 1997).             

3.4.4 Otillräckliga utrymningsvägar 

Långa korridorer och smala trappor, vilka inte sällan förekommer i kulturbyggnader, uppfyller 

många gånger inte dagens krav på gångavstånd, bredd i utrymningsväg och antal (Baril, 

2010). Det är vanligt att trapphus, korridorer och andra utrymmen som blir aktuella vid 

utrymning är speciellt värdefulla kulturhistoriskt sett. Åtgärder som kan bli aktuella för att 

utöka utrymningsvägar till antal eller kapacitet medför ofta att byggnaden måste ändras 

avsevärt. Ingreppen kan innebära nya dörröppningar i befintliga väggar, att originaldörrar 

breddas eller att utvändiga utrymningstrappor sätts upp. Om onödiga ingrepp ska kunna 

undvikas är det av stor vikt att göra en bedömning av det faktiska behovet av utrymningsvägar 

och att alternativ till mindre drastiska ingrepp utreds (Fjällman & Hansing, 1997). Figur 3-3 

visar Östra skolan i Hallsberg byggd 1892. Den utvändiga utrymningstrappan har placerats 

mycket iögonfallande på framsidan av bygganden (Fransson, 2004).  

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3-3. Östra skolan i Hallsberg med olämpligt placerad utrymningstrappa (Fransson, 2004). 
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3.4.5 Brännbart material, lös inredning 

Fast inredning, det vill säga inredning som är fäst eller inbyggd i byggnaden och alltså är en 

del av den, omfattas av BBR. Lös inredning däremot, vilket innefattar inredning som kan 

flyttas eller tas bort, regleras inte av bygglagstiftningen. Istället är det MSB som har ansvaret 

för regler om denna typ av inredning (Jönsson m.fl. 2005; Sundström m.fl. 2009).   

 

Äldre byggnader inrymmer i många fall stora mängder brännbart material i form av lös 

inredning.  Denna kan utgöras av stora stoppade möbelgrupper, draperier, heltäckande mattor, 

utställningar med mera (Baril, 2010). Stoppade möbler och draperier kan bidra till en väldigt 

snabb brandtillväxt eller själv orsaka övertändning på grund av stor avgiven värmeeffekt. Det 

är dessutom tillräckligt med en liten låga för att antända denna typ av inredning.  

 

Inledningsvis beror omfattningen på brandtillväxten ofta på den lösa inredningen, beklädnader 

och ytskikt bidrar inte förrän i ett senare skede. Följaktligen ger inredning många gånger 

upphov till bränder. Således är det viktigt att inredning tas i beaktande vid brandskyddsarbete, 

så att korrekt valda ytskikt och åtgärder på dessa inte är i onödan (Jönsson m.fl. 2005; 

Sundström m.fl. 2009).   

3.4.6 Bjälklag 

Den brandavskiljande förmågan i äldre byggnader räcker ofta till för att hinna utrymma 

byggnaden, även om den sällan motsvarar bjälklagen i nyare byggnader. I de fall golv eller 

tak ändå åtgärdas vid en ombyggnads- eller renoveringsarbete kan det vara lämpligt att se 

över om en förstärkning borde göras (Fjällman & Hansing, 1997).    

3.4.7 Dörrar    

Originaldörrar prioriteras ofta när det kommer till bevarande av befintliga byggnadsdelar och 

därför är det viktigt att lösningar görs som godtas av både byggnadsantikvarie och 

brandkonsult. Problem som kan uppstå i samband med bevarande av originaldörrar är att de 

inte är breda nog ur utrymningssynpunkt, de har fel slagriktning, uppfyller inte materialkrav 

eller är inte kraftiga nog. Som nämnts tidigare uppfyller äldre byggnader ofta inte dagens krav 

på brandavskiljning, och detta gäller även dörrar, vilka många gånger är den del av 

brandcellsgränsen som är svagast (Fjällman & Hansing, 1997; Lindholm, 2004). Den sida av 

en dörr som utsätts för brand i ett brandtest tenderar att krympa. Detta leder till att dörrbladet 

böjs och att toppen och botten på dörrbladet dras mot värmen (English heritage, 1997). 

 

För att möjligheterna till utrymning ska vara tillfredställande och rökgasspridning ska 

begränsas måste dörrarna vara väl justerade och tätade. Även om dörren är i massivt trä måste 

tunna dörrspeglar och glaspartier åtgärdas för att bli tillräckligt motståndskraftiga mot brand. 

Figur 3-4 och 4 visar befintliga dörrar i Göteborgs Centralpost vilka inte klarar dagens 

brandskyddskrav. 

 



Brandskydd i kulturbyggnader 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figur 3-4. Befintlig dörr med oklassade glaspartier.     Figur 3-5. Befintlig dörr med tunna speglar. 

 

Det finns framförallt tre anledningar till varför ett dörrset, det vill säga dörrblad med karm, 

listverk och infästningar, som utsätts för brand, inte klarar tidskrav: 

 Dörren förvrids vid infästningen till karmen. Konsekvensen blir att rök och flammor 

kan tränga igenom runt dörrbladet.  
 

 En svaghet i konstruktionen. Dessa svagheter finns oftast i infästningen mellan eller i 

kanten på olika komponenter. När de delarna utsätts för brand kommer de orsaka 

genombränning. 
 

 Metalldelar som sitter dåligt eller är stora, som till exempel sticklås och dörrstängare, 

ökar den termiska konduktiviteten och förbränningshastigheten.  

 

När det finns ett tidskrav på en dörr måste hänsyn tas till alla områden och delar som kan 

orsaka att dörren inte klarar en brand under den tiden. Att endast uppgradera vissa delar, 

exempelvis panelerna, leder i flertalet fall till att önskad säkerhet inte uppnås (English 

heritage, 1997). 

3.4.8 Övriga problem 

När det gäller brandskydd i kulturbyggnader och kyrkor är system med detektering och 

sprinkler effektiva. Problemet är att dessa installationer medför kabeldragningar och 

montering av detektorer och de kan även leda till andra svårigheter. Konsekvenserna kan bli  

(Jensen G. , 2006): 

 

 Påverkan på material och utsmyckning som inte går att återställa. 
 

 Renovering av byggnaden och underhåll av systemen kan orsaka skada.  
 

 Ledningar och munstycken kan störa det estetiska i känsliga miljöer.
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4 Trä i kulturbyggnader 

Från det tidigare kapitlet noteras att ytskikt och dörrar, som båda ofta är i trä, har en 

betydande roll när det handlar om att bevara byggnader, men att de många gånger inte 

uppfyller dagens krav på brandskydd. Flera rapporter nämner brandskyddsfärg/lack som en 

lösning för att uppgradera tunna dörrar eller träytskikt som inte uppfyller brandkrav. 

Kommande kapitel har därför fokus på just ytskikt och dörrar i trä och brandskyddsfärg.  

Kapitlet inleds med ett stycke om vad som påverkar flamspridning och brandtillväxt och 

förklarar därefter grunderna i hur trä reagerar vid brand. Detta för att ge en uppfattning om 

hur ytskikt och andra byggnadsdelar av trä påverkas och påverkar vid brand, vad det får för 

konsekvenser för personskyddet och varför det finns restriktioner i hur mycket och var trä får 

användas i en byggnad.   

4.1 Flamspridning och brandtillväxt 

När ett material har antänts kommer branden växa och producera en ökande mängd energi, det 

vill säga avgiven värmeeffekt (HRR) ökar. Detta sker framförallt på grund av flamspridning. 

Förutom energi avges en mängd olika brandgaser, giftiga och ogiftiga, och fasta partiklar 

(Karlsson & Quintiere, 2000). Hur hög hastigheten för brandspridningen blir beror på hur 

snabbt flammor kan spridas från platsen för antändning och medföra en växande area av 

brännbart material.  

 

I ett begränsat utrymme krävs det att branden växer till en kritisk gräns och producerar höga 

temperaturer (vanligtvis > 600°C) i takhöjd för att branden ska bli fullt utvecklad. Den lokala 

förbränningshastigheten kommer öka vid en ökad strålningsnivå men det är framförallt 

brandens växande area som påverkar flamstorleken och förbränningshastigheten. Följaktligen 

har flamspridningen över brännbara material betydelse för brandtillväxten (Drysdale, 1985). 

 

HRR är den variabel som huvudsakligen avgör hur mycket ett material bidrar till 

brandbelastningen i en byggnad. Flera faktorer bidrar till varför HRR är så betydelsefull. En 

anledning är att den är direkt relaterad till massflödet. Hur farligt ett material är i avseendet att 

producera giftiga gaser är en funktion av flödet av gaserna, som är en produkt av den totala 

massförlusten och andelen av dessa gaser. Det innebär att ett material A som har en stor andel 

giftiga gaser är bättre än material B med lägre andel giftiga gaser om massflödet för material 

A är påfallande lägre än för material B (Janssens, 2002). 
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4.2 Träs egenskaper vid brand 

En förutsättning för att trä ska börja brinna är att dess temperatur är tillräckligt hög. Pyrolysen 

kan då bli så stark att förbränningsprocessen kan starta. Om hastigheten för pyrolysen är 

tillräckligt hög når koncentrationen av brännbara gaser det nedre brännbarhetsområdet och 

kan antändas av en tändkälla. I sönderdelningsprocessen produceras brännbara gaser som 

kolmonoxid, metan, etan, etylen och en rad andra kolväten (Carlsson, 2003). Kolmonoxid är 

giftig och den dominerande brännbara gasen vid förbränning av trä. Denna gas är även den 

vanligaste orsaken för förgiftning av utrymmande personer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1. Antändning av trä (Träguiden) 

 

Träs antändlighetsegenskaper är bland annat materialets dimensioner, fuktkvot, densitet, 

ytråhet och ytbehandling, se Figur 4-1. Trä antänds lätt och brinner snabbt om det är 

finfördelat och väldigt tunt, medan det är mer svårantändligt och brinner långsamt om det är 

grovt (Träguiden) (Carlsson, 2003). 

Yttemperaturen är den avgörande faktorn för antändningstiden för massivt trä. Eftersom 

yttemperaturen är svår att bestämma brukar istället den infallande värmestrålningen som krävs 

anges. En värmestrålning på ungefär 12 kW/m
2 

från en liten låga anges vanligen som en undre 

gräns för antändning. Ytan har då nått en temperatur på 300-400˚C. Trä självantänder först 

vid högre temperaturer som 500-600˚C (Träguiden). Överlag har trä från lövträd högre 

antändningstemperatur än trä från barrträd (Babrauskas, 2002). 

 

Cellulosan i träet är den beståndsdel som bidrar mest till produktionen av brännbara gaser och 

den börjar sönderdelas vid 200°C (Carlsson, 2003). Som restprodukt bildas träkol, vilken 

börjar glöda vid 500°C. Dess förbränningshastighet är ungefär densamma som dess 

bildningshastighet (Fireretard.com (b)). Det förkolnade skiktet isolerar det bakomliggande 

träet vilket fördröjer fortsätt nedbrytning. Innanför pyrolyszonen har träet i stort sett kvar sina 

egenskaper, Figur 4-2. Med andra ord har förkolningen av trä och dess hastighet stor 

betydelse för hur länge trä behåller sin bärförmåga.  
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Figur 4-2. Det förkolnade skiktet isolerar det bakomliggande träet (Träguiden). 

 

Vid brand förkolnar träet först, därefter bildas flammor och slutligen antänds det. Efter 

antändning är förkolningshastigheten som högst. Därefter drar det isolerande skiktet ner 

hastigheten. Med hänsyn till den fördröjda antändningen, den inledningsvis snabbare 

förbränningshastigheten och den därefter långsammare ger en linjär medelhastighet för 

förkolningen vid fullt utvecklad brand (Träguiden) (White & Dietenberger, 2010). 

Förkolningshastigheten minskar med ökande densitet och ökar med ökande externt 

värmeflöde. I Tabell 4-1redovisas förkolningshastighet för olika träslag. 

 

Tabell 4-1. Förkolningshastighet för olika träslag (Fireretard.com (b)) 

Träslag Förkolningshastighet (mm/min) 

Lövträ (densitet minst 450 kg/m3) 0.50 

Barrträ (limträ) 0.65 

Paneler 0.9 – 1.0 

4.3 Brandskyddat trä 

Användning av trä i byggnader begränsas av dess brandegenskaper och de brandskyddskrav 

som finns. Brandskyddat trä är trä som genom behandling med brandskyddsmedel fått en 

högre brandklass än obehandlat trä (Brandskyddat trä (a)). Många rapporter och böcker ger 

brandskyddsmålning som förslag till lösning för att kunna bevara dörrar och ytskikt i trä i 

kulturbyggnader. Men hur fungerar brandskyddsbehandlingar för trä och vilket skydd kan 

uppnås genom olika behandlingar?  Finns det några nackdelar eller restriktioner med att 

brandskyddsmåla trä? Följande kapitel har syftet att utreda dessa frågor. 

Brandskyddsmedel ger en fördröjd antändning samt minskad värmeutveckling och 

flamspridning. Vanligtvis reduceras även rökutvecklingen (White & Dietenberger, 2010). De 

två förstnämnda effekterna minskar sannolikheten för brandspridning. I ett fullskaligt 

rumsbrandtest (ISO 9705) övertänds obehandlat trä på cirka 3 minuter medan brandskyddat 

trä kan fördröja övertändning i minst 20 minuter (Fireretard.com (c)). Det är framförallt det 
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tidiga brandförloppet, där ytskiktens egenskaper kan förbättras, som påverkas av 

brandskyddsmedel och tiden till övertändning som kan förlängas, Figur 4-3. Har branden 

utvecklats till fullo får brandskyddsmedel tämligen liten betydelse (Brandskyddat trä (b)).  

 

 
 

Figur 4-3. Ett brandförlopp i ett rum eller i en byggnad. Brandskyddsbehandling ger framförallt  

effekt i brandens initiala skede (Brandskyddat trä (b)). 

  

Brandskyddat trä kan inte göras obrännbart utan kommer börja brinna om branden blir 

tillräckligt utvecklad (Brandskyddat trä (b)). Träet kommer att förkolna trots behandling. I 

allmänhet påverkar brandskyddsmedel inte förkolningshastigheten, svällande beläggningar 

kan dock fördröja tiden tills det att förkolningen (Fireretard.com (d)). 

 

Brandskyddsbehandling av trä sker på kemisk väg och kan generellt delas in i tre grupper 

(Fireretard.com (a)): 

 de som i samband med tillverkning tillsätts i sammansatta träprodukter  
 

 de som efter tillverkning tryckimpregneras industriellt i massivt trä, plywood, 

spånskiva och fiberskivor  
 

 de som efter montering appliceras som färg eller ytbeläggningar  
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Kemikalierna som används kan verka på ett flertal sätt (Firesafe; White & Dietenberger, 

2010): 

 Bilda ett svällande skumlager, maximalt 5 cm tjockt, på ytan vilket isolerar 

underliggande material från höga temperaturer, se Figur 4-4. 
 

 Gynnar förkolning. Det bildade kolskiktet isolerar bakomliggande trä. 
 

 Minskar produktionen av brännbara gaser.  
 

 Omvandlar brännbara gaser till obrännbara gaser som vattenånga och koldioxid. 
 

 Avbryter förbränningsprocessen genom att binda fria radikaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4-4. Svällande brandskyddslack på träpanel. 

 

De högsta brandtekniska klasser som kan uppnås för brandskyddat trä är ytskikt klass B-s1,d0 

och tändskyddande beklädnad klass K210, B-s1,d0 (Brandskyddat trä (a)). För att uppnå 

klassen tändskyddande beklädnad måste träet tryckimpregneras. Detta innebär att befintligt trä 

antingen måste rengöras från all gammal färg och sedan impregneras på annan plats eller 

måste bytas ut mot nytt, brandskyddsimpregnerat trä. Detta kan i vissa fall vara ett alternativ 

för att kunna använda träytskikt i kulturbyggnader och på det sättet uppnå ett visst utseende, 

även om det innebär att befintliga ytskikt inte längre finns kvar. I de fall målet är att bevara så 

mycket av de befintliga ytskikten som möjligt innebär detta att framförallt 

brandskyddsmålning och brandskyddslack blir aktuellt. Det finns både täckande färger och 

transparanta lacker att tillgå.  

 

Om rätt brandskydd ska uppnås måste i vissa fall stora mängder färg påföras. Det är därför 

viktigt att färgen/lacken målas väldigt noggrant och i många, tunna skikt om inte resultatet ska 

se ojämnt och ”behandlat” ut (Lindholm, 2004). Många brandskyddsfärger och lacker ska 

målas på obehandlat trä och befintlig färg eller lack måste därför tas bort. Det finns annars en 
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risk att den befintliga färgen smälter vid brand vilket får till följd att även brandskyddsfärgen 

glider av. Detta innebär att till exempel befintliga väggmålningar inte kan lackas över med 

denna typ av brandskyddslack med syfte att uppnå rätt ytskiktsklass.  

Birgit Östman (telefonsamtal 2010.10.05) påpekar att försiktighet måste tas vid användning 

av brandskyddsfärg. På grund av att stora mängder färg påförs kan ytan bli mjuk och känslig 

för nötning. Vid användning av brandskyddsfärg för att uppnå olika brandskyddsklasser är 

mängden färg per ytenhet väldigt viktig. Det är dock svårt att i efterhand kontrollera att rätt 

mängd använts, och det är även osäkert hur beständig färgen är. I fuktiga miljöer kan 

vattenlösliga tillsatser leda till att träet tar upp fukt och att tillsatserna fälls ut. Enligt 

Fireretard är svällande färger, speciellt klarlacker, oftast bara lämpliga att använda i torra 

inomhusmiljöer.  

4.3.1 Typgodkännande och CE-märkning  

Vid användning av olika produkter för förbättrade brandegenskaper som finns på marknaden 

är det viktigt att vara uppmärksam och noggrant granska hur produkten är testad och vad det 

finns för garantier att den håller vad den lovar. Det säkraste sättet är att välja produkter som är 

typgodkända av ett certifieringsorgan som får besluta om typgodkännande och 

tillverkningskontroll (Thuresson, 2010). De testprotokoll och rapporter som ofta finns på 

hemsidorna är många gånger svårtolkade för den som inte är väl insatt i vad de standarder 

som testen ska utföras enligt säger.  

 

Det nationella systemet med typgodkännande och tillverkningskontroll av material och 

konstruktioner är frivilligt och innebär att en produkt som godkänts och 

tillverkningskontrollerats uppfyller de krav som våra gällande lagar och föreskrifter anger. 

Verifiering av produktens egenskaper har gjorts genom provning hos ett certifieringsorgan 

och att tillverkningskontrollen innebär att tillverkningsprocessen är kvalitetssäkrad och 

dokumenterad (SP SITAC). 

 

Om en produkt inte tillverkningskontrolleras innebär detta att produkten som säljs inte 

nödvändigtvis har samma egenskaper eller innehåll som den produkt som testats. En 

tredjepartskontroll medför dessutom en försäkring om att provtagningen skett under rätt 

förutsättningar. En klassificering av en produkt redovisar vilket resultat som fåtts vid en 

provning av produkten, men betyder inte nödvändigtvis att den fortlöpande tillverkningen 

sker under samma förutsättning eller att resterande produkter i fortsättningen kommer att ha 

samma sammansättning (Thuresson, 2010). 

 

Sättet att märka produkter skiljer sig åt mellan de europeiska länderna vilket får till följd att 

handeln försvåras. Genom att harmonisera tekniska regler för olika produktområden och CE-

märka produkter kan de säljas utan hinder mellan EU-länderna. Denna märkning är ett unisont 

system inom EU- och EES-området och produkterna omfattas av en nationell 

marknadskontroll. CE-märkningen kommer efterhand ersätta typgodkännande (Boverket, 

2009). 
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4.4 Dörrar 

Eftersom originaldörrar ofta är viktiga att bevara ska markanta ändringar så långt som möjligt 

undvikas. En grundläggande riktlinje är att ur brandsäkerhetssynpunkt precisera vilka krav 

dörren ska uppfylla och fastställa var bristerna finns. Om brandkravet gäller en dörr i en 

brandcellsgräns kan det utredas om brandcellsgränsen eventuellt kan flyttas. Antikvariskt är 

prioriteringen att bevara det historiska värdet och den enklaste varianten att byta ut den 

befintliga dörren mot en brandklassad dörr är ofta inget alternativ. Det är inte heller önskvärt 

att på rutin beklä dörrar med mineritskivor (fibercementskivor) för att förstärka dem. Den 

ökade vikten på dörren medför då dessutom att kraftigare gångjärn måste monteras (Fjällman 

& Hansing, 1997; Lindholm, 1997). Mineritskivor är dock ett bättre alternativ än 

träspånskivor eftersom vikten blir lägre.  

 

Även om gamla dörrar inte har byggts med avsikten att klara de brandkrav som finns idag kan 

det räcka med små ändringar för att de ska få ett brandmotstånd på 15 eller 30 minuter. Därför 

är det viktigt att förstå var svagheterna och styrkorna finns i dörrar och arbeta med dem på ett 

sätt som tar tillvara det motstånd de har befintligt (English heritage, 1997). Som tidigare 

nämnts är tunna dörrspeglar, som ofta finns på äldre dörrar, i många fall inte kraftiga nog och 

kommer brinna igenom innan resten av dörren gör det. De behöver därför förstärkas. En 

lösning, som i bästa fall är tillräcklig, är att brandskyddsmåla de tunna delarna och därefter 

täckmåla hela dörren. Det kan även räcka att brandskyddsmåla den ena sidan på en dörr och 

låta den andra sidan bevaras i originalskick. Ett annat alternativ är att förstärka de tunna 

delarna, och i vissa fall hela den ena dörrsidan, med en skiva. Tjockleken som krävs på skivan 

och även infästningarna för den är då viktiga att utreda för att göra varsamma ingrepp i dörren 

(Lindholm, 2004). Luftspalten som bildas mellan den förstärkande skivan och dörrspegeln 

kan fyllas med stenull eller ytterligare en skiva om ännu mer förstärkning behövs, vid till 

exempel väldigt tunna spegelhalsar. Ett alternativ till att sätta en ytterligare skiva kan vara att 

endast sätta en extra skivremsa över spegelhalsarna (Cembrit, 2009). Glaspartier kan 

kompletteras med, eller alternativt bytas ut mot brandklassat glas, när så anses lämpligt. 

 

Ingvar Hedenrud (föreläsning 2010-10-27) är byggnadsantikvarie och arbetade i ett projekt 

där de befintliga lägenhetsdörrarna i ett trapphus hade bytts ut mot nya brandklassade dörrar, 

se Figur 4-5. Även om de nya dörrarna var spegeldörrar i trä, precis som de befintliga, smälter 

de inte in lika bra och ger trapphuset en helt annan karaktär. Detta accepterades inte och 

konsekvensen blev att de befintliga dörrarna sattes tillbaka och ska förstärkas på baksidan.  
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Figur 4-5. Befintliga trapphusdörrar t.v. och nya brandklassade dörrar t.h. (Ingvar Hedenrud). 

 

I utrymningsvägar ska dörrarnas slagriktning vara densamma som utrymningsriktningen. Ofta är 

dörrar i äldre byggnader inåtgående. En organisatorisk åtgärd för att inte behöva åtgärda dörren i 

övrigt är att skapa rutiner där dörren ställs upp om ett stort antal personer ska vistas i lokalen. 

Dörrar som är placerade i brandcellsgränser ska vanligtvis vara stängda och försedda med 

dörrstängare. Anses montering av dörrstängare inte vara ett bra alternativ kan dörren utrustas 

med ett larm som går om dörren står öppen. Om det finns en önskan att ha dörren uppställd 

kan den förses med automatik som gör att den stänger vid rökutveckling (Fjällman & 

Hansing, 1997). Ett alternativ till en synlig dörrstängare som monteras på dörrbladet, och 

därmed medför skruvhål där, är mer diskreta dörrstängare som fästs på ovansidan av 

dörrbladet. Lone-Pia Bach (föreläsning, 2010-10-27) är arkitekt och i ett projekt som hon 

arbetade med var dörrarnas ovansida välvda, vilket gjorde det svårt att montera en 

dörrstängare på ett bra sätt. Då gjordes en speciallösning där en dörrstängare som egentligen 

skulle sitta på ovansidan av dörrbladet och sattes på undersidan av dörren, vilket gjorde att 

den i stort sett inte syntes alls. 

 

 
Figur 4-6. Originaldörr försedd med svällist som frästs in (Stockholms Stadsmuseum). 
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Installering av sprinkler tillsammans med andra åtgärder som brandskyddsmålning kan även 

vara ett alternativ för att undgå ingrepp på dörrar. Dörrarna kan även behöva kompletteras 

med svällister. Dessa sväller upp och tätar dörren och förebygger därigenom att brandgaser 

sprids mellan brandcellerna. De kan antingen fräsas in längs dörrkanterna eller fästas med 

godkänt lim, men om de får målas över eller ej måste kontrolleras med tillverkaren, se      

Figur 4-6.  

4.4.1 Beräkning av brandmotstånd 

Svårigheten är att bedöma och beräkna brandklassen på befintliga dörrar, speciellt när det 

handlar om spegeldörrar med varierande tjocklek på dörrbladet. Metoden som finns för att 

beräkna brandmotstånd för avskiljande byggnadsdelar, additionsmetoden, är inte anpassad för 

beräkningar av dörrars brandmotstånd, men kan till viss del användas.  

 

Det är inte nödvändigtvis endast dörrbladet som är den svaga punkten utan även gångjärn, 

dörrkarm, lister och konstruktionen som dörrkarmen är fäst i kan vara för svaga eller i för 

dåligt skick (English heritage, 1997). Dessutom är variationen stor både vad gäller utformning 

av dörrblad och infästning av dörrspeglar och av dörrblad, vilket gör det att det svårt att hitta 

generella direktiv och anvisningar som kan användas genomgående.  

 

English heritage (2009) har släppt en vägledande rapport om hur fyllningsdörrar och 

dörrkarmar kan uppgraderas för att få ett bättre brandmotstånd. Rapporten redovisar resultat 

från utförda försök och brandmotstånd för olika dörrdetaljer. Walmerdal och Werling (2000) 

har genomfört ett projekt med fullskaleförsök om brandpåverkan på fyllningsdörrar, där olika 

dörrelement med och utan brandskyddsbehandling testades. Resultatet blev genombrinnings-

tider på mellan 21:15 minuter och 28:00 minuter. Den längsta tiden erhölls med en dörr behandlad 

med både linolje- och brandskyddsfärg och med en fyllningstjocklek på 9 mm. 

 

 

Enligt Cembrit (2009) ger en dörrtjocklek på 40-45 mm ett brandmotstånd på minst 30 

minuter. Dörrspegeln, vanligen med mått på 18-22 mm, kan antas ge ett brandmotstånd på 15 

minuter och spegelhalsen, ofta med en tjocklek på 6-12 mm, har endast ett brandmotstånd på 

5-10 min. 

4.4.2 Dörrkarm 

För konstruktionen av dörrkarmen är träslaget, och framförallt densiteten på träet, viktigt. 

Generellt när det gäller trä med rak ådring ger högre densitet lägre förkolningshastighet. 

Konsekvensen av att dörrkarmen förkolnar kan bli bristande brandmotstånd på kanten mellan 

dörrkarm och dörrblad eller minskat motstånd för infästning för skruvarna i gångjärnen. En 

dörrkarm i ett mjukt träslag av bra kvalitet uppfyller vanligtvis ett krav på 30 minuters 

brandmotstånd. Dörrkarmen bör även vara oskadad och felfri, i annat fall måste den repareras. 

För skydd av mellanrummet mellan väggkonstruktion och ramkant kan listverkets tjocklek 

och inpassning vara betydelsefullt (English heritage, 1997). 
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5 Utförda försök 

I detta kapitel beskrivs försöken med träpanel och brandskyddslack som utfördes i liten samt 

mellanstor skala. Kapitlet tar även upp en del teori om ytskikt och Euroklass systemet samt en 

del tidigare studier med samma typ av försök.  

5.1 Ytskikt  

Enligt Jönsson m.fl. (2005) definieras ytskikt som ”den yttre delen av en byggnadsdel eller 

beklädnad (färg, tapet m.m.) som kan bli utsatt för brandpåverkan i tidigt skede av en brand”.  

Ytskikten på såväl väggar och golv som i tak i ett utrymme kan ha inverkan på 

brandförloppet, både i tillväxtfasen och i den fullt utvecklade rumsbranden. Ytskiktets 

karaktär och placering samt lokalens storlek har betydelse för hur stor inverkan blir i det 

tidiga skedet. I ett mindre rum påverkar ytskikten mer än i ett större rum. Det är främst 

tillväxthastigheten och den maximala brandeffekten som påverkas och dessa parametrar 

påverkar i sin tur tid till eventuell övertändning. 

Som en följd av att värmen från en brand stiger kommer ytskikten högst upp påverkas först. 

Flammor i taket medför stark värmestrålning mot brännbara objekt som finns i rummet 

(Jönsson m.fl. 2005) Att räkna på ytskikts bidrag vid brand är väldigt komplicerat. I dagsläget 

finns ingen metod för att använda funktionsbaserad dimensionering för ytskikt, utan 

provningar måste utföras för att klassificera ytskikt som det inte finns normklasser för.  

Det är viktigt att förebygga flam- och rökspridning i utrymningsvägar för att säkerställa 

utrymningssäkerheten. Viktiga parametrar att undersöka är lättantändlighet, värmeutveckling, 

flamspridning, bildning av brinnande delar och droppar samt rökproduktion (Steen-Hanssen 

& Kristoffersen, 2007). Brännbara ytskikt är mycket svårare att behandla än enskilda 

brännbara föremål. De kräver ett fullskaligt test för att få rätt resultat. Ytskikt täcker en stor 

yta men hur stor yta som är aktiv i brandutvecklingen är oftast inte möjlig att förutse, förutom 

vid flash-over då samtliga ytor i ett rum kan antas vara inblandade. Förbränningsmönstret på 

väggar och tak kan skilja sig mycket åt; för vissa produkter stannar flamspridning under vissa 

förhållanden medan den fortsätter för andra produkter (DiNenno, 2002). 
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5.2 Tidigare studier  

För att undersöka vad som tidigare gjorts gällande test av paneler och målade ytskikt och få 

en uppfattning om vilka resultat som kan förväntas i konkalorimetertestet med den målade 

panelen gjordes en studie av tidigare försök.  

 

Steen- Hanssen och Kristoffersen (2007) har genomfört ett projekt där effekterna av att måla 

om och tapetsera om ytor i utrymningsvägar undersöktes. Syftet var att utreda hur 

brandegenskaperna påverkas när lager av ytbehandlingar tillförs på befintliga väggar. 3 

produkter testades i projektet: 2 typer av vattenbaserad latexfärg (2,4,6 och 8 lager) på 

glasfiber tapet limmad på gipsskiva samt papperstapet (1 och 2 lager) på gipsskiva. Exakt 

vilken färg som har använts framgår ej i rapporten utan färgerna benämns ”färg A” och ”färg 

B”. Gipsskivorna hade en tjocklek på 12,5 mm och grundmålades med ett lager av den ena 

latexfärgen innan respektive ytskikt påfördes. Produkterna testades med följande standarder: 

EN 13823 (SBI test), ISO 9705 (Room corner test) och ISO 5660 (konkalorimeter test).   

 

Resultaten visar att typ av färg, antal lager och mängd färg per lager påverkar 

brandegenskaperna hos väggen. Gipsskiva med 2 lager färg och gipsskiva med 1 lager tapet 

uppfyllde norska krav på ytskikt i utrymningsväg; klass B-s1,d0.  Fler lager av brännbara 

ytskikt förvärrar däremot brandegenskaperna för den färdiga väggen. Enligt norska byggregler 

ska produkter som används i utrymningsvägar inte bidra markant till brandutveckling och 

flamspridning, vilket även gäller i Sverige. 

 

I konkalorimetertestet provades produkterna vid en effekt på 50kW/m
2 
i 600 sekunder. 

Skillnaden antändningstid för 2,4 och 6 lager färg i konkalorimetertesten var inte speciellt 

markanta. Provbitarna med 8 lager färg antände däremot snabbare än de övriga. Testresultaten 

för de resterande testparametrarna visar dock inget signifikant samband mellan antal 

ytskiktslager och värde på parametern. Euroklasserna som indikerades i SBI testet visas i 

Tabell 5-1 (Steen-Hanssen & Kristoffersen, 2007). Liknande försök för målade paneler har 

inte påträffats.  

 

Tabell 5-1. Indikerad Euroklass baserad på ett SBI test (Steen-Hanssen & Kristoffersen, 2007). Två typer av latexfärg, 

benämnda A och B, har använts. 

 Indikerad Euroklass 

Antal färglager Färg A Färg B 

2 B-s1,d0 B-s1,d0 

4 C-s1,d0 B-s1,d0 

6 C-s1,d0 C-s1,d0 

8 C-s1,d0 C-s1,d0 
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Norén och Östman (1986) har testat olika panelers bidrag till brandbelastningen i en 

konstruktion. Panelens tjocklek är den faktor som har störst betydelse och den har ett nästintill 

linjärt samband med brandmotståndet. Detta gäller för alla träbaserade skivor. Andra faktorer 

som påverkar är panelens densitet, fuktinnehåll, typ av bindningsmedel och konstruktion. 

Som en följd av alla dessa faktorers inverkan varierar brandmotståndet hos olika paneler. 

Brandens genombränningshastighet testades i en ugn enligt ISO 834 och var lägre än 0,9 

mm/min för alla skivor med en densitet på mer än 400 kg/m
3
.  

 

Experiment har också gjorts där furu som behandlats på olika sätt testats i konkalorimeter. 

Antändningstid vid olika strålningsintensiteter och olika behandlingar redovisas i Diagram 

5-1. I diagrammet kan observeras att täckmålad furu har väldigt lång antändningstid vid 

strålningsintensiteter under 20 kW/m
2
. Samma strålningsintensitet leder däremot till att det 

inte tar mer än 7 minuter för obehandlad furu att antända. För laserad furu är antändningstiden 

under dessa förhållanden mindre än 5 minuter. En strålningsnivå på 20kW/m
2
 är jämförbar 

med strålningen från ett brandgaslager med temperatur på ungefär 500°C (Bengtsson, 2001). 

 

 
Diagram 5-1. Tid till antändning som funktion av infallande strålning för furu (Bengtsson, 2001) 

5.3 Euroklass systemet  

Att det ställs krav på ytskikt och beklädnader beror på att brandens omfattning ska begränsas 

och inte hindra säker utrymning. Dessa brandskyddstekniska krav uttrycks med olika 

klassbeteckningar och byggnadsmaterial klassificeras enligt ett gemensamt europeiskt system; 

Euroklass. Ytskiktens värmeutvecklingsegenskaper bestämmer vilken klass de tilldelas och 

det finns sju huvudklasser, vilka har tagits fram av EU-kommissionen; A1, A2, B, C, D, E och 

F. A1 är bäst ur brandsynpunkt. Som ett tillägg till huvudklasserna finns klassificering för 

rökutveckling (s1-s3) samt för avgivning av brinnande droppar/partiklar (d0-d2), där s1 

respektive d0 är de bästa klasserna (Jönsson m.fl. 2005). I Tabell 5-2 visas kriterierna för 

respektive klass. Se Tabell 5-3 för symbolförteckning.  
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Tabell 5-2. Klasser för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan förutom golvbeläggningar. 
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Tabell 5-3. Symbolförteckning till Tabell 5-2. 

Symbol  

ΔT Temperaturökning 

Δm Viktförlust 

tf Flamperiodens varaktighet 

PCS Kalorimetriskt värmevärde 

FIGRA Brandutvecklingshastighet 

THR600 Total värmeutveckling 

LFS Horisontell flamspridning 

SMOGRA Rökutvecklingshastighet 

TSP600s Total rökproduktion 

Fs Flamspridning 

5.4 Konkalorimeterförsök 

5.4.1 Syfte med försöken 

I projekt där kulturbyggnader ska brandskyddas förekommer ofta både målade träytskikt och 

obehandlad träytor. Följaktligen uppkommer situationer där olika träytskikt behöver 

uppgraderas genom brandskyddsmålning för att klara dagens brandskyddskrav. Genom ett 

beslut av EU-kommissionen har det bestämts att trä över en viss densitet och tjocklek, bland 

annat obehandlad träpanel, kan klassas som D-s2,d0 utan vidare provning. Det är dock inte 

angivet någon brandklass på målad träpanel. Paneler och andra träytor i gamla byggnader kan 

ha målats ett flertal gånger under årens lopp och vara täckta med många lager färg. En 

intressant fråga är hur mycket denna färg bidrar till brandbelastningen? Den kanske till och 

med fördröjer antändningen av träet? Och slutligen; vilken ytskiktsklass kan den förväntas få i 

ett SBI test?  

 

För att ta reda på dessa frågor och även testa brandskyddslack på målat och obehandlat trä 

togs befintlig målad panel från Göteborgs Centralpost och provades i SP:s konkalorimeter. 

Test gjordes också med obehandlad panel med syfte att kunna använda de resultaten som 

jämförelse. När brandskyddslack klassificeras görs detta på spånskiva och därför utfördes 

försök även med brandskyddslackad spånskiva.  

 

När försöken med den brandlackade panelen utförts i konkalorimetern blev resultaten något 

förvånande och det var därför intressant att utreda detta vidare. Därför gjordes även ett SBI 

försök (se kapitel 5.5) med brandskyddslack på spånskiva.  
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5.4.2 Conetools 

När systemet med Euroklasser för byggnadsmaterial infördes utvecklades en ny testmetod 

kallad SBI (Single Burning Item). Detta får ses som en metod med försök i mellanskala, det 

vill säga i storlek mellan fullskaliga och småskaliga försök. Försöken blir ändå relativt 

omfattande och därför är det enklare och billigare att kunna genomföra småskaliga 

konkalorimertest. Conetools är en flamspridningsmodell som SP har utvecklat. Programmet 

används för att med hjälp av resultaten i ett småskaligt konkalorimetertest, vid en given 

strålningsnivå, förutsäga resultatet och Euroklass för ytskikt i SBI eller Room corner test. 

Parametrarna som huvudsakligen behövs är antändningstid och kurvan för avgiven 

värmeeffekt (HRR kurvan). Från RCT simuleringen fås ett värde på tid till övertändning och 

från SBI simuleringen FIGRA värde för två olika nivåer på värmeutveckling samt värdet på 

THR600. I kapitel 5.5 beskrivs SBI metoden och FIGRA värdet utförligare.  

 

Modellen har utvecklats för en strålningsnivå på 50 kW/m
2 

i konkalorimetern, men för att 

kunna använda den även för försök som utförts vid andra strålningsnivåer infördes en 

korrigering för både antändningstid och HRR nivå. HRR beräknas genom antagandet att 

produkten alltid avger samma HRR per areaenhet som funktion av tiden i konkalorimterern 

som i ett SBI test. Alltså antas det att alla delar av en produkt brinner på samma sätt i SBI som 

i konkalorimetern. Detta är således en förenkling, men erfarenhet visar att de avvikelserna 

som detta antagande leder till jämnas ut och kan inkluderas i de empiriska konstanter som 

används i modellen (Hansen m.fl, 2002). Rapporten av Hansen m.fl. (2002) redovisar en bra 

överensstämmelse mellan förutspådda resultat baserade på konkalorimeterförsök och 

experiment med SBI eller Room corner test. 

5.4.3 Utrustning och material 

Konkalorimeter (ISO 5660) 

Med en konkalorimeter kan ett materials brand- och förbränningsegenskaper undersökas och 

denna provmetod används för brandteknisk modellering. Parametrar som mäts är: 

 antändningsegenskaper, tid till antändning(s) 

 utvecklad värmeeffekt (kW/m
2
) 

 mängd utvecklad energi (MJ/m
2
) 

 massförlust (g/s) 

 effektivt värmevärde (MJ/kg) 

 rökproduktion (m
2
/s) 
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Lastcellen registrerar massförlusten under förbränningen, se Figur 5-1. Provkroppens yta 

utsätts för en konstant strålningsnivå på mellan 10 kW/m
2
 och 100 kW/m

2
 från den koniska 

värmaren. Ytan värms då upp och pyrolysgaserna som avges antänds av en gnisttändare. 

Förbränningsgaserna samlas upp i en huv och förs bort av en fläkt för vidare analys. Ett 

lasersystem mäter rökproduktionen, och syrgashalten som uppmäts kan användas för att 

beräkna den utvecklade värmeeffekten (SP) (Sintef, 2005). Metoden bygger på att de flesta 

gaser, vätskor och fasta kroppar avger en i det närmaste konstant mängd energi per massa syre 

som förbrukas när de brinner. Denna konstant har fastställts till 13,1 kJ per kilogram förbrukat 

syre (Hugget, 1980). 

Provkroppar 

Efter att på en liten bit ha skrapat bort ett färglager i taget kunde det observeras att panelen 

troligen målats med tre lager färg. Träets densitet beräknades till drygt 600 kg/m
3
. 

Panelplankorna sågades i bitar med måtten 10x10 cm. Fem typer av provkroppar användes, se  

Figur 5-2.  

 

 panel med brandskyddslack på obehandlad yta (A) 

 obehandlad panel (B) 

 panel med brandskyddslack ovanpå befintlig färg (C) 

 panel med befintlig färg (D) 

 spånskiva med brandskyddslack 

 

Provkropp 

Uppsamlingshuv 

Lastcell 

Flödesmätare 

Gnisttändare 

Lasermätare 

Konisk värmare 

     Figur 5-1. Konkalorimeterns uppbyggnad. 

Gasmätare 
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Figur 5-2. Provkropparna av träpanel som användes i försöken. 

 

För att inte behöva slipa bort färgen på träet som skulle användas till de obehandlade 

provkropparna användes målade träbitar som lades med den målade sidan nedåt vid försöket. 

Ovansidan som utsattes för värmestrålning i konkalorimetern var då obehandlad. Detta 

bedöms inte påverka resultaten eftersom panelen inte hann brinna igenom innan försöken 

avslutades.   

 

Provkroppen kläddes in med aluminiumfolie på undersidan och längs kanterna och placerades 

på ett isolerande bomullsliknande material i en gjutjärnsform. En ram i gjutjärn spändes fast 

runt anordningen för att hålla allt på plats, se Figur 5-3. 

5.4.4 Försöksuppställning och genomförande 

Konkalorimetern var kalibrerad och färdig att använda då försöken skulle påbörjas. Panelen 

rengjordes från damm och smuts innan målning. För att få rätt mängd brandskyddslack jämt 

påfört i varje lager ska mätningar av färgmängden göras regelbundet. Eftersom material för 

denna typ av mätning inte fanns att tillgå vid målningen av provkropparna beräknades krav på 

färgmängd per ytenhet och mängden färg mättes upp. Färgen målades på med pensel och två 

lager brandskyddslack påfördes. Detta ger enligt produktbladet ytskiktsklass B-s1,d0.  

Provkropparna som bestod av spånskiva togs från materialet i SBI försöket och målning av 

dem beskrivs i kapitel 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-3. Provkropp placerad på lastcellen. 

Provkropp 
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Enligt standarden som konkalorimeterförsök utförs enligt ska provet återantändas med 

gnisttändaren om det slocknar helt inom 120 sekunder. Provkropparna med endast befintlig 

färg förväntades antändas snabbast och därför användes en av de provkropparna till ett test av 

effektinställningen. Provkroppen ställdes på lastcellen, se Figur 5-3. När flammor syns trycks 

en knapp in och antändningstiden mäts alltså visuellt vid försöken. Två försök med respektive 

provkroppstyp utfördes, förutom med spånskiva då försöket upprepades tre gånger. 

5.4.5 Inställningar och avvikelser 

Vanligtvis görs 3 test vid en strålningsnivå, oftast 50 kW/m
2
. I denna rapport har antalet 

begränsats till 2 försök med respektive typ av provkropp och strålningsnivå. Då resultaten 

från konkalorimetern ska användas i Conetools är det viktigt att antändningstiden (tig) inte 

understiger 10 sekunder eftersom resultaten då kan bli felaktiga. Om tig blir mindre än så ska 

effekten sänkas från 50 kW/m
2 

till 35 kW/m
2
. Provkropparna med endast befintlig färg 

förväntades antändas snabbast och därför användes en av de provkropparna till ett 

orienterande försök med 50 kW/m
2
. Antändningstiden blev 6 sekunder och understeg alltså 10 

sekunder. Effekten sänktes därför till 35 kW/m
2
 och denna nivå användes vid de 6 första 

försöken med träpanel samt för försöken med spånskiva.  

 

Enligt standarden ska försöken avslutas efter 30 minuter. De tre första försöken vid 35 

kW/m
2
, ett med respektive typ av provkropp, pågick 30 minuter. Det observerades att 

resultaten efter 10 minuter i nästa försöksomgång liknade de föregående. För att göra 

försöken mer tidseffektiva avslutades därför resterande försök efter 10 minuter. Denna tid 

bedöms vara tillräcklig för att kunna göra en bedömning och analys av resultaten.  

 

Resultatet för den brandlackade panelen blev inte som angetts i produktbladet, det vill säga 

ytskiktsklass B-s1,d0. Endast två försök vid samma strålningsnivå ansågs dock inte utgöra 

tillräcklig grund för att dra några slutsatser. Av den anledningen togs beslutet att göra fler 

försök vid en ny strålningsnivå på 50 kW/m
2
. Eftersom antändningstiden vid 35 kW/m

2
 hade 

blivit så pass kort för både den lackade och målade panelen kan det tyckas vara bättre att välja 

en lägre strålningsnivå för ytterligare försök. Det ansågs dock vara intressant att se hur 

resultatet skulle bli vid en högre intensitet. Två nya försök gjordes med respektive typ av 

provkropp och denna gång testades även brandskyddslacken på obehandlad yta.  

5.4.6 Resultat från försök med träpanel 

I följande stycke redogörs för resultaten för de olika försöken. 

 

Allmänt 

Vid samtliga försök flammade lågorna upp på samma sätt. Ingen skillnad i höjd eller utseende 

på lågorna mellan de olika typerna av provkroppar kunde observeras. Som kan ses i Diagram 

5-2 var tiden till antändning, tig, för samtliga försök, utom ett, 10 sekunder eller mer vid en 

infallande strålning på 35 kW/m
2
. Vid det första försöket med brandskyddslack blev tig 9 

sekunder. Någon markant skillnad i resultat mellan första och andra försöket kan dock inte 
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urskiljas, och därför anses den något för tidiga antändningen inte hindra att resultaten 

utvärderas vidare. Antändningstiden blev kortare och HRR högre för samtliga försök när 

effekten ökades från 35 till 50 kW/m
2
.
   

 

 
Diagram 5-2. Tid till antändning, tig, för respektive försök. 

   

Det mesta av färgen på den befintligt målade panelen brann inte upp utan fanns kvar som ett 

skal ovanpå träytan, Figur 5-4a. Provkroppen på bilden är från försöket som pågick i 10 

minuter vid 35 kW/m
2
. En kort tid efter det att lågorna flammade upp dämpades de. I  

Figur 5-4b syns att flammor endast uppkommer där färgen spruckit och där pyrolysgaserna 

från träet strömmar upp. Färgen sprack inte upp lika mycket vid försöken med 50 kW/m
2
 utan 

lade sig mer som ett lager ovanpå panelen, Figur 5-4c.  

 
 

Figur 5-4. Färglager kvar efter 10 minuter (a), flammor som dämpas av färglager (b) och färgen på befintligt målad panel 

som lagt sig som ett skal ovanpå panelen (c). 
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Antändningstiden var kortast vid försöken med panel som målats med brandisolerande lack. 

Efter ungefär 30 sekunder dämpades dock lågorna av det svällande skiktet. Vid en 

strålningseffekt på 35 kW/m
2
 återstod då endast en liten låga. Efter några minuter började 

lågorna bryta igenom skiktet och ökade i mängd och omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figur 5-5. Enda lågan kvar efter 30 sekunder.  Figur 5-6. Lågorna brinner igenom efter några minuter.  

 

Avgiven värmeeffekt  (HRR) 

Med anledning av att varje försök endast repeterades 2 gånger och att HRR i några fall 

varierade något mellan de olika försöken skulle en kurva med medelvärde av HRR möjligen 

bli missvisande. Därför redovisas resultaten för samtliga försök i diagrammen nedan. I 

Diagram 5-3 visas HRR för försöken med brandskyddslackad panel och i Diagram 5-4 visas 

motsvarande resultat för försöken med befintligt målad panel. För att kunna jämföra med 

resultaten för obehandlad panel visas även kurvorna för de försöken i båda diagrammen.  

För en jämförelse mellan HRR för respektive provkropp vid de två olika strålningsnivåerna 

har samtliga försök med samma typ av provkropp sammanställts i ytterligare två diagram; 

Diagram 5-5 och Diagram 5-6.  
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Diagram 5-3. Avgiven värmeeffekt för respektive försök vid infallande strålning på 35 kW/m2.  

 

Kurvorna för försöken är i stort sett sammanfallande, vilket tyder på god repeterbarhet. Som 

Diagram 5-3 visar uppstod högst HRR och således kraftigast brandförlopp med den målade 

panelen. Här kan iakttas att färgen till en början gav ett kraftigare brandförlopp, med både 

förskjuten och högre    
  ,än vad obehandlat trä gjorde. Detta bekräftar att det var färgen som 

brann och inte träet. Att det kommer ännu en topp efter    
  kan förklaras med att produkter i 

färgen snabbt antänder och förbränns, och därefter antänds träet. En anledning till att den 

målade panelen gav ett mindre kraftigt brandförlopp än den obehandlade över tiden kan vara 

att färgen lade sig som ett skal ovanpå träet och därmed isolerade något.  

 

Den brandlackade panelen fick kortast tig, men gav ett markant mindre kraftigt brandförlopp. 

Det kan observeras att den maximala värmeutvecklingen,    
 , var betydligt lägre än för den 

målade och obehandlade panelen och även kraftigt förskjuten i förhållande till    
  för den 

obehandlade panelen.  

 

Under försöken med brandlackad panel observerades att flammor uppstod snabbt för att sedan 

nästan kvävas helt av det svällande skiktet och därefter till viss del flamma upp igen. I 

diagrammet ovan visas detta genom att HRR kurvan sjunker och planar ut efter    
  men ökar 

igen efter cirka 5 minuter. 
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Diagram 5-4. Avgiven värmeeffekt för försök med brandskyddslack på obehandlad panel (brandlackad träyta), 

brandskyddslack på befintligt målad panel (brandlackad färg) samt obehandlad panel vid 50 kW/m2.  

 

Återigen fås det kraftigaste brandförloppet med den målade panelen. Den brandlackade 

obehandlade panelen fick kortast tig, men lägst och mest förskjuten    
 , se Diagram 5-4.    

  

för den brandlackade obehandlade panelen blev omkring 60 kW/m
2
 lägre än för den panel 

som även var målad. Observeras kan följaktligen att brandförloppet blir kraftigare för den 

panelen som brandlackats utanpå befintlig färg än för den som brandlackats på obehandlad 

yta.  

 

Observeras kan även att till en början blev HRR högre för den panel som var både målad och 

brandskyddslackad än för den som endast var lackad. Därefter blev dock resultatet tvärtom. 

Det verkar följaktligen som att den befintliga färgen efter ett tag även här hjälper till att 

isolera det underliggande träet.  
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Diagram 5-5. Jämförelse mellan avgiven värmeeffekt för befintligt målad panel vid effekt på 35 respektive 50 kW/m2. 

 

Då effekten i konkalorimetern ökades blev    
  för den befintligt målade panelen mellan 60 

och 125 kW/m
2
 högre, tig blev något lägre och det uppstod inte samma snabba sänkning av 

HRR, se Diagram 5-5. Istället för att flammorna först dämpades kraftigt och därefter ökade i 

kraft minskade de istället successivt från antändning.  
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Diagram 5-6. Jämförelse mellan avgiven värmeeffekt för brandlackad panel vid en effekt på 35 respektive 50 kW/m2. 

 

För panelen som brandskyddslackades utanpå befintlig färg blev    
  mer än dubbelt så hög 

och tig halverades när effekten ökades till 50 kW/m
2
, vilket kan ses i Diagram 5-6. Eftersom 

försök med obehandlad panel som brandlackats inte utfördes vid strålningsnivån 35 kW/m
2
 

går det inte att göra någon jämförelse för denna typ av provkropp för de två olika 

strålningsnivåerna. Skulle konsekventa resultat fås kan det dock antas att antändningstiden 

blivit något kortare och    
  något högre för samma försök vid en strålningsnivå på 35 kW/m

2
.  

 

Beräkning i Conetools 

Resultatfilerna med värmeutvecklingsvärdena från konkalorimeterförsöken användes som 

indatafiler i Conetools. Även värde på tig och infallande strålning fördes in. Produkterna blev 

simulerade SBI och RCT försök. Det som är mest intressant i detta sammanhang är den 

indikerade brandklassen för respektive provkropp. Som visas i Tabell 5-4 blev den 

uppskattade brandklassen E eller sämre för den befintligt målade panelen och D för den 

obehandlade samt den brandskyddslackade panelen.  
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Tabell 5-4. Indikerad Euroklass på panelen i respektive försök med infallande strålning på 35 kW/m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsklasserna s1-s3 och d0-d2 som anger hur mycket brandgaser respektive brinnande 

partiklar och droppar som produkten får avge kan inte fås med denna version av Conetools.  
 

För försöken med de kortaste antändningstiderna vid 50 kW/m
2
 var det olämpligt att beräkna 

brandklass i Conetools. För försöken med antändningstider mellan 8-11 sekunder, det vill 

säga försöken med målad samt obehandlad panel, gjordes dock beräkningar med syftet att 

kunna göra en jämförelse med de tidigare resultaten. Den målade panelen fick återigen den 

indikerade brandklassen E eller sämre. Den obehandlade panelen fick däremot också 

brandklass E eller sämre. Eftersom obehandlat trä har fått brandklassen D i försök utförda 

enligt gällande standard kan slutsatsen dras att Conetools i detta fallet inte kan hantera resultat 

från konkalorimeter försök utförda vid 50 kW/m
2
. Viss information kan dock utläsas från 

HRR resultaten som redovisas i Diagram 5-3 och Diagram 5-4. 

5.4.7 Utvärdering av resultat från försök med panel 

Eftersom THR600s har betydelse för klassificeringen spelar antändningstiden stor roll. Vid 

antändning ökar HRR kraftigt och om antändningen inträffar senare kommer värdet på 

THR600s i vissa fall bli lägre. För de provkropparna som behandlats med brandslyddslack blev 

antändningstiden i samtliga försök förvånansvärt nog kortare än för de obehandlade och 

målade provkropparna. Det kan dock visas att brandskyddslacken sänker HRR. Vid den högre 

strålningsnivån blev maximala HRR,    
 , något högre för den brandskyddslackade målade 

panelen än för den obehandlade, men därefter sänktes HRR kraftigt. Slutsatsen kan dras att 

även om brandskyddslacken ger en kortare antändningstid sänker den HRR effektivt, både då 

den används på en obehandlad träyta och på en träyta som först målats med vanlig färg. Som 

en följd av att HRR är en avgörande variabel för hur mycket en produkt bidrar till 

brandbelastningen i ett rum är det alltså i det avseendet fördelaktigt att använda 

brandskyddslack/färg på träytskikt.  

 

Den korta antändningstiden för både den befintligt målade och den brandskyddslackade 

panelen indikerar att träet inte hunnit värmas upp och pyrolyseras tillräckligt för att ta eld utan 

att det var produkter i färgen som brann. Även om den befintliga färgen gav högre HRR 

inledningsvis blev HRR för samtliga försök med målad panel lägre än HRR för obehandlad 

panel. Konsekvensen av att färgen lade sig som ett skal ovanpå träytan blev troligen att inte 

Typ av panel Indikerad Euroklass 

Befintligt målad, försök 1 E eller sämre 

Befintligt målad, försök 2 E eller sämre 

Obehandlad, försök 1 D 

Obehandlad, försök 2 D 

Målad med brandskyddslack, försök 1 D 

Målad med brandskyddslack, försök 2 D 
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lika mycket syre kunde nå träytan och att träet därför pyrolyserades långsammare. I detta test 

är provkropparna placerade horisontellt vilket medför att färgen ligger kvar. Om det istället 

handlar om en vertikal vägg är det troligt att färgen kommer falla av vilket möjligen kan leda 

till högre HRR. 

 

I tidigare försök har täckmålad panel fått längre antändningstid än obehandlad panel, vilket 

inte stämmer här. I tidigare test med målad gipsskiva gav 4 lager färg ytskiktsklass B eller C. 

Panelen i dessa försök hade 3 lager färg men fick klass E eller sämre. Att dessa resultat skiljer 

sig åt kan mestadels bero på att trä och gips inte har samma brandegenskaper, men även på 

vilken typ av färg som använts i de olika försöken.  

 

Samtliga försökspar fick samma brandklass i Conetools, det vill säga resultaten gav inte olika 

brandklass för samma typ av provkropp. Den indikerade brandklassen för obehandlad panel 

blev D, vilket stämmer med litteraturen. Ytskiktsklassen för den brandlackade panelen blev 

också D. Det innebär att den målade panelen fick en bättre ytskiktsklass än vad den hade från 

början (E eller sämre). Enligt produktbladet ska panelen dock få brandklass B efter målning.  

5.4.8 Resultat från försök med spånskiva 

Då det blev stora skillnader i antändningstid för de två första försöken gjordes ett tredje 

försök. Resultat för antändningstid och indikerad Euroklass från beräkningar i Conetools 

redovisas i Tabell 5-5. FIGRA värdet för samtliga försök klassificerar produkten som B. Det 

avgörande värdet i detta fall är dock THR600s. Gränsen för B klass går vid 7,5 MJ, vilket kan 

utläsas i Tabell 5-2, och värdena för försök 1 och 3 blev 8,5 MJ respektive 7,6 MJ. 

Klassificeringen ligger således nära gränsen för B även för dessa försök. I Diagram 5-7 kan 

det observeras att    
  för de tre försöken ligger mellan ungefär 100-150 kW/m

2
.    

 
Tabell 5-5. Antändningstid och indikerad Euroklass för försöken med brandlackad spånskiva. 

Försök Antändningstid (s) Indikerad Euroklass 

1 115 C 

2 178 B 

3 120 C 
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Diagram 5-7. Avgiven värmeeffekt för brandskyddslackad spånskiva vid infallande strålning på 35 kW/m2. 

 

5.4.9 Utvärdering av resultat från försök med spånskiva 

Konkalorimeterförsök vid 35 kW/m
2
 med obehandlad spånskiva och obehandlad panel som 

brandskyddslackats har inte utförts och kan därför inte användas som jämförelse här. Det kan 

dock konstateras att den maximala HRR för målad panel med brandskyddslack vid samma 

strålningsnivå var cirka 100 kW och motsvarande resultat för spånskivan blev mellan 100-150 

kW. Skillnaden i antändningstid blev desto större och beror troligen på skillnaden i densitet 

mellan panel och spånskiva.  

5.4.10 Felkällor 

Följande felkällor kan ha påverkat resultatet: 

 

 Panelen hade inte konditionerats på SP innan försöken. Detta bedöms dock inte ha 

alltför stor påverkan på resultaten då den hade förvarats i torr inomhusmiljö i ett flertal 

veckor och därför inte var fuktig.   
 

 Utrustning för mätning av tjocklek på färglager saknades. Rekommenderad färgmängd 

räknades dock ut och mättes upp. Provkropparnas storlek bör ha bidragit till att 

tjockleken på färgen varit relativt homogen över hela ytan.    
 

 Antändningstiden mättes manuellt i försöket. Av den orsaken kan det mätfel ha 

uppstått.   
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5.5 SBI försök 

5.5.1 SBI-metoden (EN 13823) 

SBI står för Single Burning Item och är en provningsmetod i medelstor skala. Den används 

för att bestämma Euroklass för byggprodukter, t.ex. skivmaterial. I detta test simuleras ett 

enstaka brinnande föremål (t.ex. en papperskorg) som brinner i ett hörn i ett rum, se Figur 5-7. 

Hörnet utgörs av produkten som testas. Rökgaserna samlas upp i en huv och transporteras i en 

kanal där termoelement, en trycksensor och ett instrument för mätning av rökproduktion är 

monterade. Rökproduktionen mäts kontinuerligt och precis som i konkalorimetern används 

syreförbrukningen för att beräkna HRR. Från resultaten kan FIGRA värdet beräknas. 

Flamspridning och brinnande droppar/partiklar observeras visuellt (Van Hees, Hertzberg, & 

Hansen, 2002).  

 

 

Figur 5-7. SBI-metoden, där produkten (t.ex. ett skivmaterial) monteras i ett hörn och där utsätts 

för en tändkälla i form av en propanbrännare finns (Van Hees, Hertzberg, & Hansen, 2002). 

 

FIGRA -Fire Growth Rate Kvot mellan HRR och tid  

FIGRA är en parameter som används för att beskriva en produkts brandtillväxt. FIGRA värdet 

för ett SBI test är det maximala värde som fås när HRR divideras med tiden. Vissa 

gränsvärden på HRR och totala HRR ska dock nås innan FIGRA räknas ut. Detta för att 

väldigt tidiga och låga värden på HRR inte ska ge orealistiska FIGRA värden (Sundström, 

2007). Ju högre FIGRA värde desto större och snabbväxande blir branden. På detta sätt ger 

parametern ett uttryck för att en större brand är farligare än en mindre brand och att en snabbt 

växande brand är farligare än en långsamt växande brand (Sundström, 2001). 
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5.5.2 Utrustning och material 

Försöken utfördes enligt Svensk standard SS-EN 13823:2010 Brandteknisk provning av 

byggprodukter (SIS, 2010). Till testet används två träspånskivor med måtten 1.0 m x 1.5 m 

och 0.5 m x 1.5 m, där 1,5 m är höjden, samt 45 x 45 mm träreglar. Spånskivan har en 

densitet på cirka 1000 kg/m
3
. Enligt standarden ska två stycken identiska propanbrännare 

användas, en primär i hörnet av spånskivorna och en sekundär högre upp i motsatt hörn, se 

Figur 5-8. Brännarna var triangulära med sidan 250 mm och hade en effekt på 30 kW. 

Skivorna rollades med brandskyddslacken enligt anvisningar på produktbladet. Både 

färgåtgång per kvadratmeter och tjocklek på färgskiktet som skulle användas var angivet. 

Skivorna målades på en våg för att få rätt mängd färg. Endast ett tunt lager påfördes men när 

rätt mängd lack använts var dock inte hela skivan täckt. Färgskiktet uppfyllde heller inte 

kravet på tjocklek, och drygt 1,6 gånger angiven färgmängd användes därför. Skivorna hade 

konditionerats på SP både innan och efter målning och hade rätt fukthalt vid utförandet av 

försöket.  

5.5.3 Försöksuppställning och utförande 

Panelerna monterades i vinkel och bildade ett hörn, se Figur 5-8. I SBI ska produkten 

monteras så som den används. Därför monterades skivorna på reglarna med en luftspalt 

bakom. Två vertikala reglar till varje skiva användes. För att få referensvärde på vilken värme 

som avges från produkten respektive brännaren och kontrollera att rätt effekt avges av den 

primära brännaren startades först den sekundära brännaren. Efter 3 minuter stängdes den 

brännaren av och försöket startades med den primära brännaren. Brännaren avgav samma 

effekt hela tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5-8. Försöksuppställning. 

 

  

Brännare 
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Försöket pågick i 21 minuter, resultaten som används för klassificeringen utvärderas dock 

under maximalt 20 minuter. Anledningen är att den sista minuten används som 

säkerhetsmarginal och förebygger att testet avslutas för tidigt.  

 

För klassificering till klasserna B och C bedöms förutom FIGRA även LFS, horisontell 

flamspridning, och THR600s. För tilläggsklasserna s och d bedöms även SMOGRA respektive 

brinnande droppar/partiklar från produkten. LFS mäts visuellt och för att produkten ska klara 

denna parameter får flammor inte nå ytterkanten på den långa vingen på en höjd mellan 0,5 

och 1 meter. Tilläggsklassen d bedöms genom eventuella brinnande droppar/partiklar hamnar 

utanför en halvcirkel runt brännaren (SIS, 2010).  
 

5.5.4 Resultat 

Efter cirka 16 minuter började panelen brinna igenom och elden ta sig på baksidan, vilket gav 

en snabb ökning av HRR. Efter ungefär 18 minuter hade större ytor brunnit igenom helt,       

se Figur 5-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-9. Panelen efter 18 minuter. 

 

Den brandtekniska klassen för lacken fås genom att jämföra resultaten i Tabell 5-6 för de 

olika parametrarna med värdena i Tabell 5-2. Resultaten för FIGRA och THR600s hamnade i 

intervallet för klassificeringen B. Flammorna spred sig inte i sidled vilket innebär att 

produkten även klarade LFS. Huvudklassificeringen blir följaktligen B. Som väntat bildades 

inga brinnande droppar, vilket innebär att tilläggsklassen blev d0. Resultaten för SMOGRA 

och TSP600 gav tilläggsklassen s2, på gränsen till s1. Den slutgiltiga klassificeringen enligt 

detta test är dock B-s2,d0.  
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Tabell 5-6. Resultat för respektive parameter från SBI. 

Parameter Resultat 

FIGRA0,2 [W/s] 103,7 

FIGRA0,4MJ [W/s] 103,7 

THR600s [MJ] 7,1 

LFS Ok 

SMOGRA [m2/s2] 10,2 

TSP600 [m
2] 52,0 

 

5.5.5 Utvärdering av resultatet 

När resultaten från konkalorimeterförsöket med brandskyddslack på målad panel, och 

strålningsnivån 35 kW/m
2
, analyserades i Conetools blev resultatet klassningen D. Resultaten 

för spånskiva med brandskyddslack vid samma strålningsnivå blev B och C.  

 

För den brandlackade spånskivan överensstämde resultaten från SBI och Conetools 

förhållandevis bra. Klassningen blev C i Conetools för två av försöken, men det avgörande för 

klassningen var värdet på THR600s som var precis över gränsen till klass B. Den indikerade 

brandklassen för den obehandlade panelen vid samma strålningsnivå blev D, vilket stämmer 

överens med teorin. Det kan följaktligen konstateras att Conetools ibland ger något mer 

konservativa resultat, men att programmet i detta fall ändå ger en bra indikation på 

klassificering från konkalorimeterförsök utförda vid 35 kW/m
2
. 

Resonemanget ovan innebär att eftersom Conetools kan antas vara tillförlitligt bör de 

indikerade brandklasserna i Tabell 5-4 för konkalorimeterförsöken stämma, de kan dock vara 

något konservativa. Den indikerade brandklassen på panelen som brandlackats utanpå 

befintlig färg blev D. Även om programmet gett ett konservativt resultat skulle klassningen i 

bästa fall bli C. Brandskyddslacken som provades ger alltså en spånskiva klass B-s2,d0, men 

är tveksam som skyddsmetod på befintligt målat trä.  
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6 Sprinkler i kulturbyggnader 

Sprinkler nämns många gånger som en lösning för att undvika vissa ingrepp i byggnader. 

Installation av sprinklersystem för dock med sig andra problem. Följande kapitel redogör för 

vilka svårigheter som kan uppstå när sprinkler ska användas i kulturbyggnader och ger en 

uppfattning om hur sprinklersystem fungerar, hur väl de kan anpassas till olika byggnader och 

varför den lösningen som är bäst för byggnaden inte alltid kan tillämpas. Även fallstudien i 

kapitel 7 tar upp ett exempel på detta. 

6.1 Automatiska sprinklersystem 

Sprinklersystem installeras med avsikten att begränsa alternativt släcka en brand. Vatten är 

ett bra släckmedel för de flesta bränder och vattensprinkler verkar genom att kyla 

förbränningsprocessen. Följden blir att den inte får tillräcklig med energi för att fortgå och på 

så sätt hindras antändning av brännbart material som finns i närheten. Det är främst under 

brandens tillväxtfas som sprinklern är effektiv. Har rätt typ av sprinkler valts och installerats 

på rätt sätt kommer den att detektera värmen och hämma branden en kort stund efter det att 

flammor uppstått. Vanligen har sprinklern kontrollerat brandutvecklingen inom några minuter 

från aktivering. Skadan kommer därför reduceras avsevärt jämfört med om sprinkler inte hade 

installerats. 

 

Sprinklersystem består av en serie rör, med av varandra oberoende värmeaktiverade 

sprinklermunstycken, som är anslutna till en vattenkälla. Utlösningsfunktionen hos respektive 

sprinklermunstycke består oftast av temperaturkänsliga glasbulber eller smältbleck. I Europa 

är glasbulber vanligast. (Artim, 1994) (Jensen L. , 2002). Vanligtvis används spraysprinkler 

eller konventionell sprinkler, och dessa två sprinklertyper kommer i den fortsatta rapporten 

tillsammans benämnas som traditionell sprinkler. 

6.1.1 Anledningar till att installera sprinkler 

Det finns flera skäl till varför sprinklersystem installeras i en byggnad, bland annat för att få 

lägre försäkringspremier, för att myndigheter i vissa fall föreskriver det eller för att ge bättre 

personskydd och säkrare utrymning (Jensen L. , 2002). För kulturbyggnader ger det en 

möjlighet att utforma brandskyddet på ett alternativt sätt eftersom enstaka avsteg från 

gällande brandskydd får göras om automatisk vattensprinkler installeras. Fallqvist m.fl.(2010) 

listar exempel på avsteg som kan göras och som innebär att andra ingrepp i byggnaden kan 

undvikas: 
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 Längre gångavstånd till utrymningsväg 

 Lägre krav på bärverk 

 Lägre krav på avskiljningar 

 Lägre krav på ytskikt och beklädnader 

 Större brandceller 

 Brännbar fasadbeklädnad 

 Flera plan i öppen förbindelse 

6.2 Vattendimma  

System med vattendimma kombinerar egenskaper hos vanliga system med vattensprinkler 

med sprinklersystem med gasformiga släckmedel. I system med vattendimma omvandlas 

vatten till en fin vattendimma under ett tryck på 100 bar. Fördelen med det är att 

vattendimman förångas väldigt snabbt och denna förångning bidrar till en stor kylande effekt, 

vilket är den primära släckningsmekanismen. Förångningen leder även till att vattenvolymen 

expanderar och på så sätt trycker undan syre från branden.  

 

System med vattendimma minskar effektivt inverkan från värmestrålning och mängden vatten 

som används är omkring 10 procent av vattenmängden som går åt i ett system med 

konventionell sprinkler. Den ringa vattenmängden är en av de stora fördelarna med 

vattendimma, eftersom den inte medför lika stora vatten- och fuktskador som en traditionell 

sprinkler gör. Oavsiktliga aktiveringar får inte heller lika stora konsekvenser. Denna typ av 

system lämpar sig därför till kulturbyggnader, speciellt när ytskikt och inredning är särskilt 

vattenkänsliga (Shiner, 2007). Vattendimma kan även bidra till att rökskador blir mindre som 

en följd av att rökpartiklar ”tvättas ut”. Försök visar också att vattendimma inte väter vertikala 

ytor i någon större omfattning vilket är en stor fördel eftersom byggnadsmaterial, dekor och 

väggmålningar annars vattenskadas. (Arvidsson & Hertzberg, 2001) Som kan iakttas i Figur 

6-1 är munstycken till vattendimma mindre och diskretare än vanliga sprinklermunstycken 

och även rören är tunnare, vilket underlättar diskreta installationer i kulturbyggnader.  

 

 
Figur 6-1. Traditionell sprinkler t.h. och munstycke för vattendimma t.v. 
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Det finns inte lika detaljerade installationsanvisningar och skyddsmål för system med 

vattendimma som för traditionella sprinklersystem vilket gör det något mer komplicerat att 

installera denna typ av system. Kostnaden för ett system med vattendimma blir ofta högre än 

för ett med traditionell sprinkler. 

6.3 Installation av sprinkler i kulturbyggnader 

Installation av sprinkler kan vara den bästa lösningen för att undvika att göra andra åtgärder 

som hade medfört större skada på byggnaden. Sprinkler kan även installeras för att ge 

byggnaden ett extra skydd utöver vad som regelmässigt krävs. Detta kan vara aktuellt då en 

byggnad och dess innehåll är ovanligt värdefulla och när det tar lång tid för räddningstjänsten 

att nå fram och påbörja släckningsarbetet (United Kingdom Working…, 1995; Vandevelde & 

Streuve, 2005). Finns det ytskikt, beklädnader och till exempel vägg- eller takmålningar som 

är önskvärda att behålla kan det vara lämpligt att installera sprinkler istället för att byta ut 

dessa material. Detta även om sprinklerinstallation kan störa byggnadens utformning och 

utseende. Alternativet kan annars bli att inte tillåta en viss verksamhet i byggnaden, vilket i 

många fall inte är aktuellt (Fjällman & Hansing, 1997) 

 

Det finns dock flera aspekter att ta hänsyn till; risken för vattenskada, både genom läckage 

och avsiktliga och oavsiktliga aktiveringar, sprinklerns inkräktande på byggnaden, den 

förväntade livslängden på installationen och kostnaden. När sprinkler används med avsikten 

att skydda kulturbyggnader mot brand måste mer hänsyn än vanligt tas till byggnaden. 

Diskreta installationer som medför så liten skada som möjligt är ett krav. I viss utsträckning 

kan standardlösningar användas men varje byggnad behöver speciallösningar. Alltför 

komplexa system med till exempel olika sprinklersystem utvändigt och invändigt ska dock 

tillämpas med eftertanke eftersom de blir mer underhållskrävande, dyrare och möjligen 

mindre tillförlitliga (Arvidsson, 2006).  

 

I vissa byggnader anses det inte lämpligt att installera sprinkler eftersom det inkräktar för 

mycket på byggnaden och dess material. Sprinklerhuvudena och rören ska smälta in och inte 

synas alltför mycket och hur väl de kan göra det beror på byggnadens utseende och 

utformning (Vandevelde & Streuve, 2005). Rörarbetet måste planeras noggrant och i 

utsmyckade och utsirade tak bör sprinklerhuvudena följa mönstrens geometri. Vissa typer av 

sprinklermunstycken kan fås i olika färger och som alternativ kan väggmonterade sprinklers 

installeras. 

 

Många vägg- och takmålningar i äldre kyrkor är målade med färger som ofta är väldigt 

känsliga för vatten, och därmed känsliga för både eventuella oavsiktliga och avsiktliga 

sprinkleraktiveringar. Här måste en bedömning göras om det anses värt att riskera en 

vattenskada för att förebygga att hela byggnaden fördärvas av brand (Arvidsson, Bäckman, 

Hedenlund, & Källqvist, 2007).  
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Baril (2010) menar att sprinkla en kulturbyggnad är ett stort åtagande som medför många 

förpliktelser. Rädslan för vattenskador eller åverkan på byggnaden är dock inte en tillräckligt 

bra anledning till att inte sprinkla och riskera att förlora ovanliga byggnader, samlingar och 

målningar. Oavsiktliga sprinkleraktiveringar är väldigt ovanliga och en släckningsinsats av 

räddningstjänsten kan ge en vattenmängd som är upp till 10 gånger större. 
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7 Fallstudie 

Denna fallstudie baseras på ett pågående ombyggnadsprojekt av Göteborgs Centralpost och 

syftar till att undersöka vilka problem som kan uppstå i ett specifikt fall, vilka lösningar som 

kan göras och vad dessa lösningar i sig kan leda till.  

7.1 Projektbeskrivning 

Göteborgs Centralpost uppfördes 1919-1924. En omfattande restaurering och ombyggnad 

ägde rum 1986-1992. År 1994 förklarades byggnaden för statligt byggnadsminne. Senare det 

året övergick ägandet till Postverket och byggnaden övergick då enligt kulturminneslagen till 

att bli byggnadsminne (Riksantikvarieämbetet). Det ska nu byggas om och till för att bli ett 

modernt förstaklasshotell. Hotellverksamheten innefattar även bland annat restauranger och 

konferensläggning för cirka 1000 personer. Den ursprungliga byggnaden är i 6 plan med 

källare och vindsplan, se Figur 7-1. För att inrymma ytterligare hotellrum ska en högdel i 13 

plan ovan mark byggas till.    

 

 
Figur 7-1. Göteborgs Centralpost (Foto: Konferens rum). 

7.2 Samlingslokal i posthall 

Lokalen som tidigare varit posthall för allmänheten ska nu användas som samlingslokal för 

upp till 300 personer. Ytskikten i posthallen är lackad träpanel och målad betong på väggarna, 

stengolv samt stentak. Väggen mot angränsande lokal är inte brandklassad. Taket i posthallen 

är handhugget i sten och viktigt att bevara i befintligt skick, se 

 Figur 7-2Figur 7-2. Det innebär att stora borrhål inte får göras i taket.  

 

 

 



Fallstudie 

 

53 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7-2. Posthallen med sitt speciella stentak.                         Figur 7-3. Vägg mot angränsande lokal. 

  

 

En förutsättning för användning av posthallen som samlingslokal för det aktuella 

personantalet är att brandskyddet åtgärdas. Följande alternativ finns: 

 

1. Träytskikten brandskyddsbehandlas och posthallen sektioneras. Sektioneringen 

innebär att väggen mot angränsande lokal, som idag består av träpanel och 

spröjsade glaspartier, måste brandklassas, se Figur 7-3.  
 

2. Lokalen kan inte användas som samlingslokal för så många människor som den är 

tänkt till. 
 

3. Automatiskt sprinklersystem installeras.  

 

Alternativ ett innebär att den befintliga väggen måste byggas om för att få en högre 

brandklass, vilket medför stora ingrepp på lokalen. Det andra alternativet begränsar 

användningen av lokalen och stör planerna för verksamheten. Tredje alternativet är att 

installera ett sprinklersystem i lokalen.  

 

Takets yta är kuperat vilket gör det svårt att dra sprinklerrör enligt regelverket utan att de blir 

alltför synliga. För att sprinklern ska synas så lite som möjligt är det önskvärt att följa takets 

mönster, det vill säga dra sprinklerrören där balkarna går och inte rakt över håligheterna. 

Sprinkler av typen EC ger större täckningsyta vilket innebär att färre sprinklerhuvuden 

behövs. Installation av traditionell sprinkler (spray- eller konventionell sprinkler) innebär 

dock att ett flertal borrhål måste göras i taket. Ett sätt att undvika det är att istället installera 

väggsprinkler, vilken alltså installeras i väggarna istället för i taket. Byte till väggsprinkler 

medför dock att avstånden mellan sprinklerhuvudena bli längre. Sprinklern täcker fortfarande 
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enligt reglerna, men en konsekvens kan vara att aktiveringstiden blir längre. Följden kan då 

bli att skadorna på byggnaden hinner bli mer omfattande innan sprinklern löser ut.  

 

Med syftet att undersöka vad konsekvenserna kan bli när sprinklern anpassas till denna 

byggnad gjordes beräkningar och simuleringar i programmen Detact-T2 och i FDS5. Nedan 

följer en beskrivning av de två programmen och därefter en redogörelse och resultat av 

beräkningarna och simuleringarna. Först kommer dock en kort beskrivning av hur 

sprinklersystem fungerar och vilka olika typer av sprinkler som finns, eftersom en viss 

kunskap om detta är nödvändig för det vidare resonemanget.  

7.2.1 Sprinkler 

Utlösningstemperatur och utlösningstid  

Utlösningstiden för en sprinkler beror på det påverkande temperaturförloppet. För 

sprinklermunstycken med glasbulb finns det sju olika utlösningstemperaturer att välja på inom 

intervallet 57-343˚C och temperaturmärkning sker med specifika färgkoder. En glasbulb med 

utlösningstemperatur på 68˚C är till exempel alltid röd, se Figur 7-4. Utlösningstemperaturen 

bör överstiga de högsta förväntade lokaltemperaturerna med minst 30˚C. När temperaturen på 

vätskan i glasbulben ökar bildas en gasbubbla. Utlösningstemperaturen bestäms av vid vilken 

gasbubblans storlek medför en tillräcklig tryckökning för att glasbulben ska spricka       

(Jensen L. , 2002). En vanlig missuppfattning är att alla sprinkler löser ut vid en aktivering 

vilket innebär stor mängder vatten, men eftersom munstyckena är oberoende stämmer detta 

alltså inte.  

 

 
Figur 7-5. Nedåtriktad spraysprinkler. Röd glasbulb har utlösningstemperatur på 68°C. 

 

RTI-värde 

RTI står för Response Time Index och används för att klassificera sprinklers termiska tröghet. 

Sprinklern kommer inte lösa ut direkt när den omgivande luften uppnått utlösningstemperatur 

utan det är glasbulbens temperatur som måste uppnå rätt temperatur. Följaktligen är 

glasbulbens termiska tröghet av stor vikt (Jensen L. , 2002). Installation av sprinkler betyder 

att vissa avsteg från gällande brandskyddskrav får göras. För att få tillgodoräkna sig längre 

gångavstånd ska sprinklerhuvudenas RTI-värde vara ≤ 50 (Fallqvist m.fl. 2010). 
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Placering och störningar  

Det finns detaljerade regler för hur sprinklerhuvudena ska placeras. Reglerna ska säkerställa 

att sprinklerna aktiveras så snabbt som möjligt och att vattnet kan spridas oförhindrat till 

målet. Den första parametern uppfylls genom att placera sprinklermunstycket nära taket i 

utrymmets högsta punkt, där värmen från branden kommer samlas inledningsvis. Den andra 

handlar om att ta hänsyn till hinder, både stora och små, i närhet till sprinklermunstycket 

(Hjorth, 2007). Helst ska taket vara plant, av den orsaken att rökplymen ska kunna sprida sig 

lika åt alla håll och lösa ut den närmaste sprinklern först. Ojämna och kuperade tak, takbalkar 

och pelare, lutande tak och föremål under sprinklern kan sprida rökgaserna på ett olämpligt 

sätt och även hindra vattnet från att nå målet (Jensen L. , 2002).  

 

Det finns även krav på avstånd mellan sprinklermunstycken. Monteras de för nära varandra 

kan följden bli att det först utlösta munstycket kyler ner glasbulben på övriga munstycken 

som därför inte löser ut. Olika sprinkler har också olika täckningsyta och täckningslängd 

vilket innebär att om munstyckena sitter för långt från varandra kommer all yta inte att täckas. 

Takhöjden har även betydelse för val och montering av sprinkler (Hjorth, 2007). 

 

Konventionell sprinkler 

Denna typ av sprinkler ger en sfärisk vattenspridning och den kan placeras 

både uppåtriktat och nedåtriktat. En förhållandevis stor del, cirka 40 % av 

vattnet kastas upp mot taket.  

 

Spraysprinkler 

Vattenspridningen blir paraboloid och större delen av vattnet, cirka 90 

kastas nedåt. Även denna typ av sprinkler kan fås antingen som 

uppåtriktad och nedåtriktad, se Figur 6-1. 

 

Väggsprinkler 

Väggsprinkler används generellt där normala sprinkler av olika 

anledningar inte kan sättas upp. De sprider vattnet som i figuren och 

avsedda att monteras längs väggarna och nära taket. Det finns både 

vertikalmonterade och horisontalmonterade väggsprinkler och de har olika 

lämplighetsområden (Hjorth, 2007).  

 

EC-sprinkler 

EC står för Extended Coverage. Denna typ av sprinkler används när en utökad täckningsyta 

krävs och finns som både spraysprinkler och väggsprinkler. EC-sprinkler har utformats med 

syftet att ha samma kapacitet som en normalsprinkler men kunna täcka så mycket som 300 % 

större ytor (Hjorth, 2007). 
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7.2.2 DETACT-T2  

DETACT-T2 står för DETector ACTuation - Time squared. Programmet används för 

beräkningar av aktiveringstid för termiska sensorer i tak, det vill säga detektorer och 

sprinklerhuvuden. Brandens tillväxt definieras av användaren och HRR antas växa med tiden i 

kvadrat (Building and Fire Research Laboratory (BFRL)). Detta är ett enkelt sätt att beskriva 

en verklig brands accelererande tillväxt. Genom att multiplicera tiden i kvadrat med en faktor 

α kan olika tillväxthastigheter simuleras och HRR som en funktion av tiden kan uttryckas som 

  

     (ekv. 1) 

 

där α är en tillväxtfaktor (som ofta anges i kW/s
2
) och t är tiden från antändning i sekunder.  

Genom att välja olika värden på tillväxtfaktorn, beroende på vilken typ av byggnad det 

handlar om, kan bränders tillväxt klassificeras som ultra fast, fast, medium eller slow. I Tabell 

7-1 visas vilka värden på α som motsvarar respektive tillväxthastighet. Svårigheten är att 

bestämma värdet på α för det specifika fallet. Det finns däremot vissa vägledningar och 

rekommendationer för en del byggnader och verksamheter. För hotell rekommenderas att 

använda fast brand, vilken därför används i de fortsatta beräkningarna (Karlsson & Quintiere, 

2000) 

 

Tabell 7-1. Värmeutvecklingshastighet för olika tillväxthastigheter (Karlsson & Quintiere, 2000) .  

Tillväxthastighet α (kW/s2) 

Ultra fast 0.190 

Fast 0.047 

Medium  0.012 

Slow 0.003 

   

I DETACT-T2 görs antagandet att sensorn är placerad på en relativt stor yta, det vill säga 

endast flödet vid taket värmer upp sensorn och varma gaser som samlats i resten av rummet 

bidrar inte till uppvärmningen (BFRL).  

 

De indata som behövs är: 

 omgivande temperatur 

 sensorns aktiveringstemperatur 

 avstånd mellan sensorerna 

 höjd på taket över bränslet 

 brandtillväxt  

 RTI-värde för sensorn 

 

De utdata som fås är: 

 aktiveringstid för anordningen  

 utvecklad värmeeffekt  
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7.2.3 CFD och FDS5 

Det finns ett flertal modeller som simulerar bränder i byggnader, och CFD (Computational 

fluid dynamics) är en av dem. Generellt delas den aktuella volymen upp i ett stort antal 

delvolymer. På varje delvolym tillämpas lagarna om massa, rörelsemängd och 

energibevarande, och dessa ekvationer leder till Navier-Stokes ekvationerna. De olika CFD 

koderna löser numeriskt dessa ekvationer (Karlsson & Quintiere, 2000). FDS5, som står för 

Fire Dynamics Simulator version 5, är en CFD modell utvecklad av NIST för långsamt 

värmegenererat flöde med tonvikt på rök och värmetransport från bränder (NIST).  

 

Innan simulering i FDS5 görs kan byggnaden modelleras upp i en preprocessor, till exempel 

Pyrosim. När simulering har gjorts används en postprocessor, till exempel Smokeview, för att 

grafiskt visualisera resultatet.   

7.2.4 Beräkningar och simuleringar 

Med avsikt att undersöka vilka konsekvenser ett byte av traditionell sprinkler mot 

väggsprinkler får i Posthallen gjordes först grövre beräkningar av aktiveringstiden i  

Detact-T2. Figur 7-6 och Figur 7-7 visar placering av sprinklerhuvuden i de båda fallen. Som 

kan ses i figurerna blir det fyra rader med sprinkler och totalt 44 sprinklerhuvuden vid 

installation av traditionell sprinkler och 3 rader med totalt 33 sprinklerhuvuden vid 

installation av väggsprinkler. Det blir därför mindre intrång på byggnaden med det sista 

alternativet. Flammorna markerar platserna där en brand uppstår i ett worst case scenario. 

Avståndet mellan detektorerna, som används som indata i programmet, visas med de röda 

linjerna.  

 

 
Figur 7-6. Placering av traditionell sprinkler i posthallen. De röda punkterna markerar sprinklerhuvudenas placering och de 

orangea flammorna brandens placering i ett worst case scenario.   

 

 

A 

B 
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Figur 7-7. Placering av väggsprinkler i posthallen. De röda punkterna markerar sprinklerhuvudenas placering och de 

orangea flammorna brandens placering i ett worst case scenario.   

 

Indata som användes visas i Tabell 7-2, förutom avstånd mellan detektorerna vilka kan utläsas 

i Tabell 7-3. Aktiveringstemperatur och RTI-värde är specifika värden för den typ av  

EC-sprinkler som är tänkt att installeras i byggnaden.  
 

Tabell 7-2. Indata till Detact-T2. 

Parameter Värde 

Omgivande temperatur (°C) 20 

Aktiveringstemperatur (°C) 68 

Takhöjd (m) 6 

Brandtillväxt Fast  

RTI-värde (ms)1/2 50 

 

Resultat för respektive typ av sprinkler samt avstånd mellan detektorerna visas i Tabell 7-3. 

Skillnaden i aktiveringstid blir således att det tar ungefär 30 sekunder längre tid för sprinklern 

att lösa ut om väggsprinkler installeras istället för traditionell sprinkler. Tidsfördröjningen 

leder till en upp till 800 kW större utvecklad värmeeffekt. Som jämförelse kan nämnas att en 

brinnande papperskorg avger cirka 100 kW (Karlsson & Quintiere, 2000).  

 
Tabell 7-3. Resultat för aktiveringstid vid användning av vanlig respektive väggsprinkler. 

 Traditionell sprinkler Väggsprinkler 

 
Sträcka A 

Sträcka 
B 

Sträcka A 
Sträcka 

B 

Avstånd mellan detektorer (m) 5,2 6,3 6,7 8,2 

Aktiveringstid (s)  217 237 243 271 

Utvecklad värmeeffekt (kW) 2213 2640 2775 3452 

 Sträcka A 
Sträcka 

B 
 

Skillnad i aktiveringstid (s) 26 34 

Utvecklad värmeeffekt (kW) 562 812 
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Enligt DETACT-T2 blir aktiveringstiden följaktligen längre om alternativet med 

väggsprinkler väljs, vilket kan innebära att åverkan på byggnaden blir större innan branden 

släcks. Rummets geometri, takets utformning och att väggsprinkler monteras längre ned än 

traditionell sprinkler är inget som programmet tar hänsyn till, vilket kan påverka resultatet. 

Hänsyn måste även tas till att detta inte är exakta siffror utan värdena får tolkas med viss 

felmarginal. Skillnaden i aktiveringstid kan därför vara något mindre eller större. 

För att vidare undersöka hur takets utformning påverkar aktiveringstiden och göra fler 

analyser av fallet gjordes även beräkningar i FDS5. Inledningsvis byggdes en modell upp i 

Pyrosim, se Figur 7-9. Materialet på ytorna valdes till betong och detektorerna till 

väggsprinklern sitter 0,1 meter längre ned från taket än vad den traditionella sprinklern gör. 

Övriga indata redovisas i Tabell 7-4. Aktiveringstemperatur och RTI-värde är desamma som 

använts vid beräkningarna ovan. Effekten kommer från ett schablonvärde på 750 kW/m
2
,
 
där 

brandens area avses. Här har brandens storlek satts till 4 m
2 

och tillväxthastigheten till fast 

(beskrivs i 7.2.2). Modellen infogades slutligen i FDS5. För att simuleringen inte skulle bli 

alltför omfattande och behöva köras under alltför lång tid avgränsades det simulerade 

utrymmet enligt Figur 7-9.  

 
Tabell 7-4. Indata till FDS5. 

Parameter Värde 

Omgivande temperatur (°C) 20 

Aktiveringstemperatur (°C) 68 

RTI-värde 50 

Maxeffekt 3000 kW 

Tillväxthastighet fast 

Grid 0,1 m 

 

 

 

 
Figur 7-8. Hela Posthallen modellerad i Pyrosim. Lådan i mitten är den modellerade branden och de röda punkterna är de 

utplacerade detektorerna. 
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Figur 7-9. Det avgränsade utrymmet i Pyrosim. 

 

Resultatet från simuleringen i FDS5 blev att de första sprinklerna aktiverades efter 150 

sekunder om väggsprinkler monteras och 157 sekunder om traditionell sprinkler monteras. 

Eftersom även dessa värden inte är exakta och får bedömas med viss felmarginal kan med 

andra ord slutsatsen dras att det enligt programmet inte är någon större skillnad i 

aktiveringstid mellan de båda alternativen.  

7.2.5 Utvärdering av simuleringarna 

Det skiljer drygt 1,5 minuter i aktiveringstid mellan simuleringarna i DETACT-T2 och FDS5. 

Detta kan bero på att FDS5 tar mer hänsyn till geometrin. I simuleringen med väggsprinkler i 

FDS5 aktiverades de två detektorerna närmast väggen snabbast. I Smokeview kan det 

observeras att värmen koncentreras vid väggen och att därför detektorerna där värms upp 

snabbare än de som är placerade i mitten av rummet, se Figur 7-10. Detta är något som 

DETACT-T2 inte tar beaktar.  

 

Varken DETACT-T2 eller FDS5 tar hänsyn till om sprinklerhuvudena är monterade 

horisontellt eller vertikalt, vilket kan ha betydelse för hur snabbt de värms upp. Fler analyser 

skulle behöva göras för att utvärdera varför resultaten i de båda programmen skiljer sig åt och 

för att få en kunskap om vilket program som ger det mest reella resultatet i detta fall. Det kan 

dock konstateras att det troligen inte blir alltför stora skillnader i brandpåverkan vilket 

sprinkleralternativ av de båda som än väljs. Det innebär att det kan vara värt att utvärdera 

olika sprinkleralternativ för att i så stor utsträckning som möjligt anpassa installationen till 

byggnaden.  
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Figur 7-10. Temperaturplot från Smokeviwe med väggsprinkler. Detektorerna är de inringade vita punkterna. De två 

detektorer som aktiverades först är markerade med feta linjer. Temperaturskalan till vänster går från 20ºC (blått) till 100ºC 

(rött). 

7.3 Dörrar 

Dörrarna till trapphusen, se Figur 7-10, samt i fasad till Posthallens entré är de ursprungliga 

och viktiga att bevara. Några av dörrarna är täckmålade men många är brunlackade. Som en 

följd av att trapphusen ska vara i egna brandceller och i detta fall i brandteknisk klass EI 60 

ställs krav på dörrarnas brandklass. Den ska vara i minst klass EI 30-C (där C är beteckningen 

för dörrstängare). För att kunna göra en bedömning av vilken brandklass dörrarna 

ursprungligen har valdes några olika dörrtyper ut och tjockleken på dörrarnas olika delar 

mättes. I de flesta fall är dörrarnas ramar mer än 4 centimeter tjocka vilket innebär att de 

uppfyller EI 30 enligt Cembrit (2009). Speglarna är dock oftast inte mer än cirka 22 mm och 

spegelhalsarna 12 mm.  Några av dörrarna har oklassade fönsterpartier medan vissa har 

spröjsade partier med trådglas, vilka endast uppfyller klass EI 15. Bevarandekravet gör det 

inte möjligt att lösa dessa problem genom att ersätta dörrarna med nya branddörrar.  
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Figur 7-11. Originaldörr till ett av trapphusen i Göteborgs Centralpost. 

 

För dörrarna som har spröjsade glas i dörrbladet kan en lösning vara att glasen förstärks med 

ytterligare en glasruta utanpå de befintliga och att spröjsarna förstärks. Detta skulle dock 

innebära en markant förändring av dörrens utseende. Ett annat alternativ är att försiktigt 

avlägsna spröjsarna från resten av träramen runt glasrutorna och ersätta de fyra mindre 

trådglasen med en, hel ruta i rätt brandklass. Spröjsarna kan sedan fästas över glasrutan och 

endast finnas där som dekoration. En svällist måste även fräsas in eller limmas på längs 

dörrkanten. De befintliga dörrstängarna ska bytas ut mot nya i projektet och då bör så 

identiska dörrstängare som möjligt väljas. 

 

En del av dörrarna sitter inte i en brandcellsgräns och måste följaktligen inte uppfylla några 

krav på brandklass. Däremot sitter de i eller till utrymningsvägar från samlingslokaler och ska 

vara utåtgående i utrymningsriktningen. I detta fall är det möjligt att vända dörrbladen och 

därmed byta slagriktning på dem. Dörrarna måste även förses med utrymningsbeslag. Ett 

förslag är då att välja beslag i till exempel kopparfärg istället för blankare beslag i aluminium, 

vilka inte smälter in lika bra. 

 

För dörrar med för tunna dörrspeglar men utan glaspartier kan ett alternativ vara att 

brandskyddslacka ena eller båda sidor av dörren. För dörrarna som inte är täckmålade utan 

brunlackade bör då en brandskyddslack som kan målas utanpå den befintliga lacken väljas.  

Hänsyn måste dock tas till att resultatet kan bli att ytan får ett något behandlat utseende och 

att det inte är känt hur brandskyddsfärgen påverkar träet i längden. Ska brandskyddslack 

användas bör en lack som är typgodkänd användas.   

Ett annat alternativ är att förstärka dem med en mineritskiva på ena sidan och om det behövs 

fylla luftspalten med stenull. Då trapphusen är viktiga att bevara i befintligt utseende är det 

önskvärt att göra förstärkningen på den sida som inte vetter mot trapphuset. Det får då 

accepteras att utseende påverkas på motsatt sida.  
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7.3.1 Dörrspecifikationer 

Under arbetet med Hotell Post utarbetades en mall för att underlätta brandskyddsarbetet med 

de befintliga dörrarna. För att ta tillvara det brandskydd som finns befintligt i dörrarna och 

inte göra förstärkningar och ändringar som inte behövs är det viktigt att specificera var 

bristerna i dörren finns och vad den måste kompletteras med. En mall för respektive dörr 

gjordes. I mallen specificerades krav på brand, utrymning och bevarande samt brister och 

åtgärder. Därefter hölls en genomgång med entreprenör, arkitekt och antikvarie för att gå 

igenom vilka problem som fanns med vilka dörrar. Arkitekten fyllde därefter i sin del av 

mallarna med krav på tillgänglighet, kortläsare osv. I Annex 2 visas hur mallen ser ut och den 

kan i fortsättningen vara användbar i andra projekt där dessa problem finns. 

 



Diskussion 

 

64 

 

 

8 Diskussion 

För att underlätta arbetet med att förebygga bränder i kulturbyggnader är det viktigt att 

tillförlitlig och komplett statistik över bränder i denna typ av byggnader finns att tillgå. När 

undersökningen över tillgänglig statistik gjorde uppmärksammades det att den mest kompletta 

statistiken är den som förs av MSB. Detta är dock statistik från landets olika räddningstjänster 

och eftersom det är upp till varje räddningsledare att rapportera byggnaden som 

kulturhistoriskt värdefull eller inte kan statistiken vara bristfällig. Bland många av de som 

tillfrågades om denna typ av statistik uttrycktes en önskan om att bättre statistik finns att få.  

 

Antikvarierna som intervjuades var samstämmiga i de flesta frågor. Utrymningsvägar, 

brandcellsindelning och dörrar tyckte många är områden som brukar vara svåra att 

kompromissa med. När det gäller frågan om vad som prioriteras av integrerat eller synligt och 

reversibelt brandskydd tyckte många att det var svårt att säga något generellt eftersom det är 

så många faktorer som spelar in; verksamhet, typ av byggnad, ytskikt, material, skyddad 

interiör och/eller exteriör. Mycket beror också på personliga åsikter och uppfattningar. 

Överlag kan det dock sägas att det som prioriteras är reversibla installationer som inte medför 

stora ingrepp på byggnaden och som kan plockas bort om till exempel verksamheten ändras. 

Detta även om brandskyddet blir mer synligt. 

 

Vissa antikvarier anser att det är viktigt att följa med i utvecklingen och använda 

kulturbyggnader till olika verksamheter och därmed göra de tillgängliga för allmänheten, även 

om det innebär till exempel tillbyggnader och ändringar. Andra delar samma uppfattning om 

att byggnaderna ska användas och inte stå tomma, men ser hellre att verksamheten anpassas 

till byggnaden och inte tvärtom. Alla dessa faktorer påverkar hur brandskyddet ska och kan 

utformas. Det är lätt att få uppfattningen att ju mer utsmyckad och dekorerad en byggnad är 

desto mer känslig är den för installationer. Men ju slätare väggar och färre dekorationer en 

byggnad har desto svårare är det att dölja installationer och göra de mindre synliga. I ett helt 

vitt och slätt tak, i till exempel ett funkishus, syns ett sprinklerhuvud väldigt tydligt även om 

det är vitt medan en sal med takmålning från 1800-talet nästan helt kan dölja en 

sprinklerinstallation.  

 

Eftersom det finns regler för hur sprinkel ska installeras kan en installation inte anpassas hur 

som helst efter en byggnad. Sprinklerberäkningarna i fallstudien visar att det behövs en vidare 

analys för att kunna säga något säkert i det fallet. Troligen gör det inte så stor skillnad i 

aktiveringstid för vilken av de två sprinklertyperna som väljs. Det kan således vara värt att 

utreda lösningar som gör att installationer kan anpassas efter byggnaden.  
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Om sprinkler installeras i en byggnad får vissa avsteg göras från gällande brandskydd. Man 

måste då ha i åtanke att sprinklern i sig medför ingrepp på byggnaden och om avsteg har 

gjorts på grund av sprinklern och man även gör avsteg i sprinklerinstallationen kan följderna 

bli brister i brandskyddet. Det kan alltså vara svårt att anpassa sprinkler helt till en byggnad 

om andra avsteg redan har gjorts. Ytterligare en aspekt att tänka på är att det kanske kan vara 

värt ingreppet som en sprinklerinstallation medför av den anledningen att sprinklern kan 

rädda byggnaden vid en eventuell brand. 

 

En förutsättning för att samarbetet mellan parter som är iblandade i byggprojekt, och speciellt 

antikvarier och brandkonsulter när det handlar om brandskydd i kulturbyggnader, är att båda 

dessa parter involveras i ett tidigt skede. Konsekvensen kan annars bli att skadan redan är 

skedd och/eller att åtgärder som redan är utförda och material som är inköpt måste ändras. Det 

blir lättare och billigare ju tidigare i processen olika lösningar kan utformas.  

 

I arbetet med rapporten har det framkommit att en viktig del att bevara i äldre byggnader och 

som ofta inte uppfyller brand- och utrymningskrav är originaldörrar. Svårigheten ligger i att 

bedöma och beräkna det befintliga brandskyddet i dörrblad, karm och infästningar. Det är 

viktigt att komma ihåg att även om gamla dörrar inte har byggts med avsikten att klara de 

brandkrav som finns idag kan det räcka med små ändringar för att de ska få ett brandmotstånd 

på 15 eller 30 minuter. Även om de ser ut att vara i dåligt skick vid första anblick bör de 

utredas innan de byts ut.  Ett sätt att undvika åtgärder på dörrar är att om det går flytta 

brandcellsgränsen eller utrymningsvägen, men det är många gånger inte möjligt eftersom det 

medför andra ingrepp. Dörrarna kan brandskyddsmålas och förstärkas på olika sätt. Om de 

ska vara kvar och få en högre brandklass måste någon typ av åtgärd göras. Här finns det även 

olika aspekter att tänka på: är syftet att skydda dörren vid brand, och vilka åtgärder är de olika 

parterna beredda att i så fall ta, eller är syfte att endast åtgärda dörren så att den uppfyller 

brandkraven med så små ingrepp som möjligt? Här måste alla parter vara överens och arbeta 

mot samma mål och förstå varandra. 

 

Den indikerade brandklassen för panel målad med tre lager färg blev E eller sämre. Lackades 

samma panelmed brandskyddslack fick den istället klass D. Brandskyddslacken förbättrade 

följaktligen brandklassen men hade inte så stor inverkan att brandklassen blev B. För den 

panel som behandlats med brandslyddslack blev antändningstiden i samtliga försök 

förvånansvärt nog kortare än för de obehandlade och målade provkropparna. Det kan dock 

visas att brandskyddslacken sänker HRR och att brandbelastningen därför bli lägre.  

 

Resultatet från SBI testet visar att om brandskyddslacken används på obehandlad spånskiva 

får spånskivan klass B. Obehandlat trä har annars ytskiktsklass D. Den indikerade 

brandklassen i Conetools för den brandlackade spånskiva blev i två fall B och i ett fall C, på 

gränsen till B. Vidare fick obehandlad panel brandklassen D i Conetools. Sammantaget kan 

det alltså konstateras att Conetools i detta fall fungerar bra för att få fram en indikerad 

brandklass vid en strålningsnivå på 35 kW/m
2
, men resultaten kan bli något konservativa.  
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8.1 Förslag till vidare studier 

 Det är önskvärt från många som arbetar med kulturbyggnader att bättre statistik finns 

att tillgå. Det hade då blivit lättare att få en överblick över vilken typ av 

byggnadsminne och verksamheter som behöver ett bättre brandskydd. Andelen 

”okända” brandorsaker är i nuläget stor. Kända brandorsaker skulle göra det lättare att 

förebygga bränder.  

 

 Brandorsaker för bränder i kulturbyggnader samt byggnader med de verksamheter där 

bränder ofta sker bör utredas vidare. En genomgång av rutiner och förändrat 

brandskyddsarbete kan minska antalet bränder.   

 

 För att vidare undersöka Conetools för olika material och strålningsnivåer kan fler 

konkalorimeter försök och SBI försök utföras. Olika typer av träpanel i kombination 

med olika typer av färger och lacker kan testas, och då fås även brandklass för ytskikt 

som ofta förekommer i äldre byggnader. Det skulle behövas fler försök med 

brandskyddslack på målade träytskikt. Även en undersökning över hur 

brandskyddsbehandlingar påverkar materialen de används på i längden kan göras.  

 

 Eftersom resultaten från beräkningarna i FDS5 och DETACT T2 skiljer sig åt hade 

vidare analyser och beräkningar kunnat användas för att utvärdera vilket av 

programmen som stämmer bäst med verkligheten i detta fall samt varför resultaten blir 

olika. 
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9 Slutsatser 

Från statistiken från MSB kan slutsatsen dras att de flesta bränder har berott på ett tekniskt fel 

(16,0 %) eller så har brandorsaken varit okänd (15,6 %). Byggnader med verksamheterna 

metall-/maskinindustri, åldringsvård samt skola är de byggnader där flest bränder har uppstått. 

Det kan dock konkluderas att denna statistik inte är helt tillförlitlig och att siffrorna kan vara 

både för höga och för låga. Detta på grund av att rutinerna för inrapportering av denna typ av 

bränder möjligen är bristfällig. Både antalet byggnadsbränder och antal bränder i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader har både ökat och minskat mellan åren 2006-2009, men 

totalt sätt har båda typer av bränder ökat sedan 2006. För att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna förebygga bränder i kulturbyggnader är det väsentligt att brandorsakerna utreds och att 

tillförlitlig statistik finns registrerad. Den stora andelen okända brandorsaker gör det svårt att 

utreda dessa vidare.   

 

Från åsikterna som kom fram i intervjuerna och i arbetet med fallstudien i kombination med 

information från litteratur kan det konstateras att det är svårt att säga något generellt som 

gäller för alla byggnader vad gäller prioriteringar för integrerat eller synligt och reversibelt 

brandskydd. Mycket är personliga åsikter och uppfattningar. Överlag prioriteras reversibla 

installationer som inte medför stora ingrepp på byggnaden och som kan plockas bort om till 

exempel verksamheten ändras. Detta även om brandskyddet blir mer synligt. Här handlar det 

också om hur byggnaden är skyddad; om endast exteriören är byggnadsminnesmärkt är det 

inget som hindrar att interiören ändras och tvärtom. Ju mer dekorerad och utsmyckad en 

byggnad är desto lättare är det att dölja installationer.  

 

Från fallstudien kan det konstateras att det kan vara värt att lägga tid och energi på att ta fram 

alternativa lösningar och att försöka anpassa brandskyddet till varje specifik byggnad. Arbetet 

med dörrmallen är ett exempel på hur arbetet kan läggas upp för att på ett bra sätt förena 

brandskydd med bevarandekrav.  

 

Sprinkelberäkningarna i fallstudien gav något olika resultat. Det kan dock konstateras att det 

troligen inte blir alltför stora skillnader i brandpåverkan vilket sprinkleralternativ av de båda 

som än väljs. Således kan det vara värt att utreda o analysera för att komma fram till 

alternativa lösningar, bara det finns tid, intresse och ekonomiska resurser.  
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Det faktum att äldre byggnader många gånger inte uppfyller dagens krav och regler för 

brandskydd, i kombination med att ändringar i så stor utsträckning som möjligt ska undvikas, 

gör att problem uppstår när kulturbyggnader ska användas för olika ändamål. Många gånger 

finns: 

 

 Stora vertikala öppningar, i form av till exempel öppna trappor i flera plan 

 Brännbara konstruktioner och ytskikt – mycket trä  

 Otillräcklig eller obefintlig sektionering och brandcellsgränser 

 Otillräckliga utrymningsvägar – för få, för smala, för långa 

 Brännbart material och lös inredning 

 Dörrar som inte uppfyller dagens brandkrav, men som är viktiga att bevara 

Lösningar tills dessa problem kan vara att installera ett automatiskt sprinklersystem, eftersom 

det då får göras vissa undantag från gällande brandkrav. Sprinklerinstallationer är dock 

ingrepp på byggnaden i sig och kan medföra andra problem, vilket innebär att olika lösningar 

och alternativ bör övervägas och gås igenom noggrant innan ett alternativ väljs framför ett 

annat. En annan lösning är att använda sig av brandskyddsbehandlingar i form av färger och 

lacker, då det handlar om träytskikt och dörrar. Ska brandskyddsfärg användas ytskikt är det 

viktigt att kontrollera om och hur produkterna testade och om möjligt använda typgodkända 

produkter. Är produkten testad i ett specifikt sammanhang och på ett specifikt material är det 

inte säkert att den fungerar lika bra på andra material.  

 

Försöken visar att träpanel som behandlas med den testade brandskyddslacken får kortare 

antändningstider än vad panel utan brandskyddslack får, men HRR blir lägre vilket ger ett 

mindre kraftigt brandförlopp. Resultaten från försöken visar även att om brandskyddslacken 

används på obehandlad spånskiva får spånskivan klass B, och alltså en bättre brandklass än 

om den varit obehandlad. Den indikerade brandklassen för panel målad med tre lager färg 

blev E eller sämre. Lackades samma panel även med brandskyddslack fick den istället klass 

D, vilket är en förbättring. Klass B borde dock erhållits enligt lackens dokumentation. 

Slutsatsen kan dras att brandskyddslack kan vara effektiv som skyddsmetod på spånskiva men 

kan vara tveksam som skyddsmetod på gammalt befintligt målat trä.   

 

Slutligen kan det sägas att det är viktigt att brandkonsulter har en bra kunskap om var brister i 

brandkrav ofta finns i äldre byggnader och arbetar aktivt för att göra så små ingrepp som 

möjligt. För att de ska ha möjlighet att göra detta måste de få komma in i projketen i ett tidigt 

skede. Detta i kombination med ett nära samarbete med antikvarier och arkitekter och en vilja 

att utreda alternativa lösningar kan bidra till att minska inverkan av brandskyddet på 

byggnaden. 
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Appendix 1. Beräkningsfil från DETACT-T2 
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Appendix 3. Resultat från SBI test 

 


