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Sammanfattning 
När Boverket 1994 gav ut nya funktionsbaserade byggregler öppnade det dörren till byggandet av 

flervåningshus med stomme av trä, något som varit förbjudet i byggreglerna i mer än hundra år. Det 

finns en del potentiella svårigheter med att bygga i trä jämfört med obrännbara material, men det är 

genomförbart. Kravet är att visa att funktionskraven i byggreglerna är uppfyllda. I samband med att 

byggreglerna uppdaterades 1994 tillkom även ett krav på att det vid uppförande av byggnader skall 

upprättas en brandskyddsdokumentation. Av denna ska framgå förutsättningarna för utförandet av 

brandskyddet samt brandskyddets utformning. Eftersom det finns vissa väsentliga skillnader mellan 

flervåningshus i trä och flervåningshus i andra, för högre byggnader vanligare material, är det 

intressant att undersöka hur arbetet med brandskyddsdokumentationerna bedrivs och om viktiga 

specifika risker för trähus beaktas. Syftet med denna rapport är att beskriva avsikt, innehåll och 

utformning av brandskyddsdokumentationer för höga träkonstruktioner samt beskriva hur de kan 

förbättras. Målet är att kunna föreslå riktlinjer för vad som bör ingå i brandskyddsdokumentationer 

för höga byggnader med trästomme, med särskild hänsyn till brandrisker. 

 

Inledningsvis utfördes en studie av befintlig litteratur samt lagtexter och vad dessa har att säga om 

brandskyddsdokumentationer; hur de ska utföras, när de ska göras, vad de ska innehålla, vad de ska 

kallas under olika skeden, vem som har ansvar för dem och vem som får göra dem. Sedan gjordes en 

sammanställning av vilka särskilda risker som finns vid trähusbyggandet och vissa parametrar som är 

av avgörande betydelse för brandsäkerheten identifierades. Dessa parametrar jämfördes sedan med 

brandskyddsdokumentationerna, drygt tjugofem hade samlats in.  

 

Litteraturgenomgången visar att tillvägagångssätten vid utförandet av brandskyddsdokumentationer 

skiljer sig åt och litteraturen visar många olika motsatta synpunkter på hur en dokumentation bör se 

ut, när den ska påbörjas, vad den kan innehålla osv. Analysen av de insamlade 

brandskyddsdokumentationerna visar att det finns en del brister. Dessa är främst kopplade till 

dokumenteringen av s.k. brandstopp inne i konstruktionen, planer för drift och underhåll samt 

kontroll av utförande. Bäst lyckas dokumentationernas beskrivningar av ytskikten i olika delar av 

byggnaderna och av genomföringar samt redogörelserna av olika släcksystem inklusive s.k. tekniska 

byten.  

 

Ett förslag på riktlinjer för brandskyddsdokumentationer gällande höga trähus har upprättats och 

detta förslag innehåller bl.a. följande synpunkter: 

 

 Tidpunkt – en första variant av brandskyddsdokumentationen bör vara framme till samrådet. 

 Benämningar – dokumentet bör kallas brandskyddsdokumentation under hela processen 

men ha olika underrubriker; projekteringshandling, bygghandling, relationshandling. 

 Innehåll och utseende – det finns en poäng i att använda en standardmall, något som i 

princip finns idag, men inte används fullt ut. När det gäller höga trähus bör dokumentationen 

beröra samtliga parametrar som framkommit i denna rapport, bl.a. beskrivningar av bärande 

konstruktion, brandstopp och planer för drift och underhåll. Slutligen bör 

dokumentationerna beskriva det faktiska utförandet och inte samhällets minimikrav, då 

dokumentationerna i dessa fall bl.a. utgör en utmärkt grund för brukstidens systematiska 

brandskyddsarbete.  
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Summary 
When new performance based building regulations in Sweden were applied in 1994, multi storey 

timber buildings were allowed for the first time for more than hundred years. There are potential 

difficulties with the use of wooden load bearing structures, compared to the use of non- combustible 

structures, but it is possible as long as the building regulations can be fulfilled. At the same time, a 

new regulation was implemented, stating that a fire protection documentation should be presented. 

This documentation shall set out the conditions on which the fire protection is to be based and the 

design of the fire protection. Because of the essential differences between multi storey timber 

buildings and more commonly used non-combustible load bearing structures, it is interesting to 

analyze how fire protection documentations deal with the specific risks connected to timber 

buildings. 

 

The purpose with this report is to describe the aim, content and design of fire protection 

documentations of multi storey timber buildings. The objective is to suggest guidelines on contents 

in fire protection documentations on multi storey timber buildings, with special concern to fire risks. 

 

Initially, a study of existing literature on fire protection documentations took place, which included 

responsibilities, design, time aspect, contents, naming and qualification of producers. A compilation 

of certain risks connected to wooden structures was compared to the contents of approximately 

twenty-five collected fire protection documentations. The result shows that the view of 

documentations differs somewhat, according to contents, time aspect and general design. The 

comparison of the collected documentations shows some shortages. These are mainly connected to 

the documentations descriptions of fire stops inside the construction, plans for maintenance and 

supervision of the construction. Documentations of different linings, penetrations and reviews of 

extinguishing systems and alternative design, are considered to be well described in the 

documentations. 

 

The suggestion of guidelines for fire safety documentations concerning multi storey timber buildings 

contains among others: 

 

 Time aspect – the first version of the fire protection documentation should be presented in 

early planning state.  

 Naming – the documentation should be called fire protection documentation during the 

whole process, with different headings such as: planning state, building state or 

administration state. 

 Contents – the use of a standard template regarding layout and contents is preferable. As of 

today there is an existing standard template, but it is not fully used. According multi storey 

timber buildings the documentations should in depth mention all of the certain risks 

compiled in this report such as descriptions of load bearing structures, fire stops and plans 

for maintenance. Finally the documentations should describe the actual design of the 

building and not just minimum requirements by the building regulations, as the 

documentations constitute a good foundation to the building owner’s responsibility for the 

building fire safety during service life.
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BVL – Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. ”Byggnadsverkslagen”. 

 

BVF – Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. ”Byggnadsverksförordningen”. 

 

LSO – Lagen om skydd mot olyckor. 

 

NR – Boverkets nybyggnadsregler. Utkom 1989 och gällde fram till dess att Boverket gav ut BBR 

1994. 

 

BBR – Boverkets byggregler. Alla Boverkets föreskrifter ingår i Boverkets författningssamling, BFS. 

Den ursprungliga BBR heter BFS 1993:57, och sedan har BBR ändrats fjorton gånger. Därmed kallas 

nuvarande BBR (dvs. BFS 2008:6) för BBR 15. Vid hänvisning till BBR används BFS – numret, och då 

grundförfattningen BFS 1993:57. Då gäller alla ändringar som gjorts. Vid hänvisning till BBR:s 

formulering vid en viss tidpunkt läggs dåvarande lydelsens BFS - nummer till.  

 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten startade 1 januari 2009, genom 

en hopslagning av Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar och 

Krisberedskapsmyndigheten. De är förvaltande myndighet för de föreskrifter som statens 

räddningsverk givit ut, och som betecknas SRVFS. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En viktig anledning till strävan att bygga i trä är träets kombination av låg egenvikt och hög 

bärförmåga. Samtidigt har trä stora miljöfördelar eftersom det är det enda byggmaterial i större skala 

som är förnybart, närproducerat och binder koldioxid. Detta, samtidigt som träbyggande är 

förknippat med en relativt kort byggtid, har gjort trä till ett viktigt byggmaterial. På senare år har 

även användningen av större prefabricerade volymelement förkortat byggtiden radikalt (Stehn et al, 

2008). Träbyggnadstekniken har gamla anor i Sverige, vilket är en naturlig följd av att nära tre 

fjärdelar av landet är täckt av skog. Idag är cirka 90 procent av alla mindre bostadshus upp till två 

våningar byggda med stommar av trä (Träguiden, 2010). Detta gäller dock inte för flervåningshus, då 

det fram till 1994 varit förbjudet att bygga högre hus med trästomme.  

 

Boverkets Nybyggnadsregler, NR, var de första som kom ut efter det att Plan- och bygglagen 

(1987:10) började gälla. NR trädde i kraft 1 januari 1987 och gällde till 1994, och bestod av 

föreskrifter och allmänna råd i form av detaljkrav på byggnader. Ett sådant detaljkrav var att 

byggnader med bärande trästomme enbart fick byggas med högst två våningar. En naturlig förklaring 

till detta är att Sverige har haft en historia med bränder som spridit sig över stora delar av 

tätbebyggda områden. Enligt Östman et al (2002a) har det i själva verket skett en hopblandning av 

tätt byggda hus med träfasad och yttertak av trä (som kan utgöra en spridningsrisk), med byggnader 

med trästomme (som inte behöver innebära en ökad spridningsrisk). Detta ledde till att även alla 

byggnader med trästomme förbjöds. 

 

Enligt Jönsson et al (2005) har byggreglerna, i princip så länge de funnits, i detalj reglerat byggnaders 

utformning angående brandskydd, och därmed inte medgett några alternativa utformningar. I takt 

med nya material, ny teknik, nya byggmetoder och allt komplexare byggnader ledde detta till att 

reglerna, för att kunna anpassa sig, blev alltför komplexa och svåröverskådliga.  

 

Boverkets Byggregler, BBR, ersatte i januari 1994 Boverkets Nybyggnadsregler i form av föreskrifter 

och allmänna råd angivna som funktionskrav. Med det åsyftas att de anger en viss funktion som ska 

uppnås, men att den kan uppnås på olika sätt. Dock kommer vissa delar alltid att vara detaljerade, 

och i de funktionsbaserade kraven ingår vissa detaljerade krav på t.ex. utrymningsvägar och ytskikt. 

Övergången till funktionskrav ökade möjligheterna till ett mer flexibelt byggande och möjligheterna 

för byggherren att i större utsträckning själv utforma det byggnadstekniska brandskyddet. Detta 

kunde i sin tur leda till lägre kostnader och snabbare utveckling av nya tekniska lösningar. Den mest 

påtagliga skillnaden i och med den nya bygglagstiftningen torde dock vara att lagstiftningen gav 

tillåtelse till att bygga flervåningshus med stomme av trä. Det blev tillåtet att bygga i princip 

obegränsat högt bara det kunde visas att kraven uppfylldes, t.ex. att bärförmågan bibehölls under en 

viss tid.  

 

Nuvarande BBR tillåter i princip obegränsad användning av bärande stommar i trä, förutsatt att 

funktionskraven uppfylls. Det finns en del skillnader och potentiella svårigheter med att bygga i trä 

jämfört med att använda andra, obrännbara material. Dock finns det lösningar, och bl.a. har Östman 

et al (2002a) gett anvisningar och råd om utformning av konstruktioner och produkter som uppfyller 

byggreglernas krav. Men eftersom byggandet av flervåningshus i trä är relativt nytt är kunskapen 
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många gånger bristande och kraven på detaljlösningar höga, vilket ökar behovet av dokumentering 

jämfört med byggnader med obrännbar stomme (Östman et al, 2002a). 

 

För att säkerställa att rätt byggnadstekniska brandskyddsåtgärder utförs finns i Boverkets byggregler 

idag ett krav på att samtliga byggnader skall förses med en brandskyddsdokumentation där 

förutsättningarna för utförandet av brandskyddet och brandskyddets utformning skall framgå. Denna 

formulering är mycket allmänt hållen, vilket innebär att det inte finns något specificerat sätt som 

brandskyddsdokumentationen ska utföras på, hur hanteringen av den ska ske eller när den ska 

upprättas. Därmed är det upp till utföraren hur hela arbetsgången sker. Följaktligen finns en mängd 

olika brandskyddsdokumentationer som inte liknar varandra och har olika innehåll. Det finns heller 

inte någon standard för hur de eventuellt uppdateras under processens gång, när slutresultatet ska 

vara klart och vad de olika versionerna (i förekommande fall) skall kallas.  

 

Brandskyddsdokumentationer har studerats tidigare, och vissa brister då framkommit. Boverket 

gjorde ett par år efter övergången till funktionskrav en utredning (Utvärdering av ändringar i 

byggregleringen, 1997) om hur ändringarna påverkat byggandet. Rapporten slår fast att det finns 

brister (och utvecklingsmöjligheter) i brandskyddet. Bl.a. måste kunskapen inom brandområdet bli 

bättre för att skynda på utvecklingen. En enkätundersökning visade att varannan svarande från 

branschen tyckte att involverade personer i byggprocessen inte förstår funktionskraven generellt. 

Vidare föreslog Boverket att riktlinjer angående ”metoder för dokumentation av en byggnads 

brandskydd” behöver tas fram, och en ökad kontroll behövs inom hela brandområdet. Dock var 80 % 

av de svarande i enkätundersökningen överens om att brandskyddet blivit bättre med de nya 

reglerna. 

 

Lundin (2001) har i en avhandling undersökt ett fyrtiotal brandskyddsdokumentationer. Urvalet var 

en blandning av olika byggnader, med olika typer av projekteringsmetoder. I studien framkom att det 

fanns allvarliga brister i brandskyddsdokumentationerna, och då främst när analytisk dimensionering 

används. Dessa brister upptäcks många gånger inte vid kontroller. Exempel på brister som 

framkommit var att dokumentationen inte varit tillräcklig och att vedertagen praxis och gamla 

schablonmetoder från tidigare regelverk används på ett felaktigt sätt. 

 

Sammanfattningsvis finns ett tryck från byggbranschens sida att använda trä som 

konstruktionsmaterial. Dock är byggandet av flervåningshus i trä relativt outvecklat och kunskapen 

många gånger bristande samtidigt som kraven på detaljlösningar är höga. De nya byggreglerna gör 

det möjligt att bygga i trä om det går att dokumentera och visa att byggnaden klarar Boverkets 

minimikrav gällande brand. Tidigare studier har visat att det finns vissa brister i 

brandskyddsdokumentationerna. Sammantaget leder detta till att det finns behov av att studera om 

brandskyddsdokumentationerna som upprättats för att beskriva brandskyddet i flervåningshus med 

träkonstruktion tar upp de specifika aspekter och svårigheter som finns vid träbyggande.  
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1.2 Syfte och Mål 
Idag finns möjligheten att bygga flervåningshus i trä. Kravet är att visa att byggnaden uppfyller 

samhällets krav, vilket sker i brandskyddsdokumentationen. Brandskyddsdokumentationens uppgift 

är att säkerställa och visa att funktionskraven uppfylls genom att redovisa förutsättningarna för 

utformandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Detta är av avgörande betydelse och 

kan ske genom att visa detaljlösningar och översiktskrav, ritningar, beprövade koncept och 

typgodkända metoder. 

 

Syftet med denna rapport är att beskriva avsikt, innehåll och utformning av 

brandskyddsdokumentationer för höga träkonstruktioner samt beskriva hur de kan förbättras. 

 

Målet är att föreslå riktlinjer för vad som bör ingå i brandskyddsdokumentationer för höga byggnader 

med trästomme, med särskild hänsyn till brandrisker. 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien inriktar sig specifikt mot träkonstruktioner med fyra våningar eller mer, och de specifika 

risker som är förknippat med byggandet av dem. Analysen av befintliga 

brandskyddsdokumentationer är begränsad till tillgängliga dokument. Studien undersöker av 

praktiska och tidsmässiga skäl enbart svenska förhållanden. 

 

1.4 Disposition 
 Metoddelen ger en ingående beskrivning av tillvägagångssättet för litteraturstudien, 

insamlandet av brandskyddsdokumentationer samt analysen av kritiska parametrar.  

 Brandskyddsdokumentationen i regelverk och byggprocess ger en relativt omfattande 

bakgrund till brandskyddsdokumentationer som fenomen inklusive lagkrav, 

brandskyddsregler, byggprocessen och brandskyddsdokumentationens roll i denna.  

 Kriterier för fullgott brandskydd innehåller en genomgång och uppställning av kriterier för ett 

fullgott brandskydd för höga trähus, inklusive kritiska parametrar som har särskild inverkan 

på riskbilden, och alla bör beröras i en fullständig brandskyddsdokumentation.  

 Brandskyddsdokumentationens utformning innehåller en utförligare förklaring och 

inventering av brandskyddsdokumentationer: bakgrund, tidsaspekt, utförande, innehåll osv.  

 I Analys av brandskyddsdokumentationer för höga trähus görs en jämförande analys av de 

insamlade brandskyddsdokumentationerna och de kritiska parametrarna som är viktiga för 

ett fullgott brandskydd, för att kontrollera vilka områden som fungerar tillfredsställande och 

vilka som inte gör det.  

 Avslutningsvis följer slutsats och diskussion. Baserat på analysen av 

brandskyddsdokumentationerna och parametrarna tillsammans med litteraturgenomgången, 

utarbetas förslag till riktlinjer för framtida brandskyddsdokumentationer. Detta kapitel 

rymmer också en diskussion av riktlinjerna och metoden, samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

Denna rapport inleds med en studie av litteraturen avseende brandskyddsdokumentationer. Vidare 

har en sammanställning gjorts av specifika risker och kritiska parametrar som inverkar på 

brandsäkerheten vid byggandet av flervåningshus, vilket gjorts med utgångspunkt i indexmetoden 

(Karlsson, 2002). Rapporten fortsätter med en analys av hur en brandskyddsdokumentation bör se ut 

till utformning och upplägg. Därefter analyseras det tekniska innehållet i en 

brandskyddsdokumentation. Detta har gjorts genom att de kritiska parametrarna ovan har 

sammanställts och jämförts med insamlade brandskyddsdokumentationer (cirka 25 stycken). På 

detta sätt klarläggs hur väl de olika parametrarna är belysta i brandskyddsdokumentationerna. 

Slutligen har rekommendationer angående utformning och tekniskt innehåll utarbetats. Nedan följer 

en schematisk bild av hur arbetsgången fortlöpt. 

 

 
 

 

2.1 Litteraturstudie brandskyddsdokumentationer 
Denna rapport inleds med en litteraturstudie av brandskyddsdokumentationer. Här ingår regler och 

lagar, byggprocess och helhetsansvar. Här ingår även litteraturens syn på när och hur 

brandskyddsdokumentationer skall göras, vad de ska innehålla, vilken kompetens som krävs och vad 

syftet med brandskyddsdokumentationerna i olika skeden av en byggnads livscykel.  

 

 

Slutsatser och diskussion. Rekommendationer angående utformning och tekniskt innehåll i 
brandskyddsdokumentationer för höga trähus.

Analys av brandskyddsdokumentationens innehåll; en jämförelse mellan kritiska parametrar 
och befintliga dokumentationer.

Analys av brandskyddsdokumentationens utformning.

Litteraturstudie och sammanställning av kritiska parametrar för fullgott brandskydd i höga 
träkonstruktioner.

Litteraturstudie brandskyddsdokumentationer. Brandskyddsdokumentation i regelverk och 
byggprocess.
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2.2 Litteraturstudie kritiska parametrar 

2.2.1 Kritiska parametrar generellt 

En sammanställning har även gjorts av specifika risker och kritiska parametrar som inverkar på 

brandsäkerheten vid byggandet av flervåningshus. Denna sammanställning har haft sin utgångspunkt 

i Indexmetoden som tagits fram av Karlsson (2002). Anledningen till att denna metod valts är att det 

saknas liknande metoder samtidigt som den är tämligen heltäckande. Det kan givetvis finnas 

möjligheter till förbättringar av denna metod men som utgångspunkt för detta arbete bedöms den 

fungera tillfredsställande. Metoden går ut på att det övergripande brandskyddet för ett 

flervåningshus kan indelas i parametrar som kan betygsättas och viktas, för att sedan slås ihop till ett 

helhetsbetyg för byggnaden. På detta sätt går det att jämföra brandsäkerhet i olika hus. 

Indexmetoden är uppbyggd på följande parametrar. 

 

 Ytskikt i lägenheter 

 Släcksystem 

 Brandkår/Räddningstjänst 

 Brandcellsindelning 

 Avskiljande konstruktioner 

 Dörrar 

 Fönster 

 Fasader 

 Vindar 

 Närliggande byggnader 

 Rökspridning 

 Brandvarnare 

 Larm 

 Utrymningsvägar 

 Bärande konstruktion 

 Underhåll och information 

 Ventilationssystem 

 

Då detta arbete syftar till att undersöka brandskyddsdokumentationer för höga trähus är det enbart 

intressant att fördjupa sig i de parametrar som specifikt måste belysas för träkonstruktioner. Andra, 

generella, parametrar som är viktiga och giltiga för samtliga flervåningshus har därför inte tagits med 

i denna studie. Följande parametrar bedöms vara generella för samtliga flervåningshus (oavsett 

material) och kommer därför inte beröras närmare i denna studie.  

 

 Brandkår/Räddningstjänst 

I Boverkets byggregler förutsätts generellt att räddningstjänsten har tillträde. Dessutom är 

räddningstjänsten (i form av sina stegar) ofta det andra strikta lagkravet på två av varandra 

oberoende utgångar (det första lagkravet är trapphuset). 

 

 Brandcellsindelning 

Boverkets byggregler är tydliga med att alla byggnader i olika omfattning skall indelas i brandceller. 

Således ett generellt krav som är viktiga oavsett byggnadsmaterial. 
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 Dörrar 

Här menas brandavskiljande dörrar mellan brandceller, och eftersom kraven på brandceller är strikta 

blir följaktligen dörrar i brandcellsgränserna också viktiga då en öppen eller otät dörr väsentligt 

underlättar brandspridning i alla typer av byggnader. 

 

 Fönster 

Fönster (och andra fasadöppningar) har en kraftig påverkan på brandspridning längs fasader (främst 

vertikalt) och spelar en avgörande roll för alla typer av byggnader. 

 

 Närliggande byggnader 

Att hindra brandspridning till närliggande byggnader får anses vara ett krav på samtliga byggnader 

för att hindra bränder att spridas över stora delar av bebyggelser. Detta är även reglerat i 

byggreglerna. 

 

 Rökspridning 

En av de största orsakerna till att bränder sprider sig är att varma brandgaser sprids och antänder 

närliggande delar av en byggnad. Inandning av brandrök är även en av de vanligaste dödsorsakerna 

vilket gör att hindrande av rökspridning är generellt av stor vikt. 

 

 Brandvarnare 

Att tidigt upptäcka en brand är av avgörande betydelse för chanserna att släcka en brand, och att 

lyckas utrymma en byggnad, av alla slag. 

 

 Larm 

Här menas i första hand utrustning och system för utrymning. Detta är ett att av grunderna i 

branddimensionering; att samtliga skall kunna utrymma en byggnad, och larm är oöverträffad som 

medel. 

 

 Utrymningsvägar 

Adekvata utrymningsvägar är även det viktigt i samtliga byggnader, för att personer i byggnaden skall 

kunna utrymma i händelse av brand. Detta är hårt reglerat i byggreglerna och gäller alla typer av 

byggnader. 

 

 Ventilationssystem 

Att förhindra rökspridning är avgörande för att hindra att en brand sprider sig mellan brandceller. 

Därav är skyddet mot brandspridning i ventilationssystemen en parameter som fyller en funktion i 

alla typer av byggnader. 
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2.2.2 Kritiska parametrar för högre trähus 

De kritiska parametrar som bedöms inverka speciellt på höga träkonstruktioner listas nedan.  

 

 Ytskikt 

 Släcksystem 

 Avskiljande konstruktioner 

 Fasader 

 Vindar 

 Bärande konstruktion 

 Underhåll och information 

 

I denna studie har ytskikt delats in i två olika parametrar, ”ytskikt utrymningsväg” och ”ytskikt övriga 

utrymmen”. Avskiljande konstruktioner indelas i parametrarna ”brandstopp i konstruktion” och 

”genomföringar”. I indexmetoden är vind och takfot integrerade, men i denna rapport har 

bedömningen gjorts att de är två separata parametrar. Därav finns både ”vind” och ”tak och takfot”. I 

indexmetoden hamnar balkonger under rubriken fasad, medan ”balkong” i denna rapport är en egen 

parameter. Slutligen har en ny kategori identifierats och lagts till under arbetets gång, ”kontroll och 

egenkontroll”, som belyser hur riktlinjerna för kontroller av byggnationerna skall ske. Nedan listas de 

parametrar som identifierats. 

 

 Bärande konstruktion 

Ett av de överordnade kraven på brandsäkerhet i byggreglerna är bärförmåga och stabilitet vid 

brand. Då trä är ett brännbart material är användning av trämaterial främst knutet till bärförmåga 

och stomstabilitet vid brand och skydd mot brandspridning.  

 

 Ytskikt utrymningsväg och ytskikt övriga utrymmen 

Ytskikt är ofta den del av byggnaden som först blir exponerat mot brand, vilket gör den viktig att ha 

med i en brandskyddsdokumentation. Trä kan i vissa fall kan användas som vägg- och 

takbeklädnader, t.o.m. i utrymningsvägar om det är brandskyddsbehandlat. Viss träpanel och 

träbaserade skivor kan också användas som tändskyddande beklädnad. Detta bör behandlas i 

brandskyddsdokumentationen. 

 

 Brandstopp i konstruktion, hålrum, spalter 

Vid trähusbyggande är det viktigt att förhindra att bränder sprider sig inne i konstruktionen, t.ex. 

genom ”krypbränder” som långsamt kan spridas i träkonstruktioner. Dessa är mycket svåra att 

lokalisera och kan få allvarliga konsekvenser. Därför rekommenderas i första hand konstruktioner 

utan hålrum, t.ex. fullisolerade konstruktioner. I förekommande fall skall hålrum utrustas med 

brandstopp (Östman et al, 2002a). 

 

 Genomföringar 

I alla genomföringar som går genom brandcellsgräns är det viktigt att det blir tätat så att rätt 

brandteknisk klass bibehålls. Detta är även viktigt i hus med obrännbar stomme men är extra viktigt i 

fallet med en brännbar konstruktion och/eller användning av trä i fasader och som invändigt 

ytmaterial.  
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 Fasad 

Idag gäller hårda regler angående fasader och fasadmaterial. Anledningen är främst att 

brandspridningen inte ska ske ut från fönster till intilliggande brandceller. Därför är trä endast tillåtet 

i liten skala. Ett vanligt sätt att bygga ytterväggar är att ha en luftspalt inne i fasaden för att dränera 

och torka. Dock bör luftspalt bakom träpanel i fasad undvikas för att minska risken för dold 

brandspridning bakom fasaden. Alternativt förses luftspalten med brandstopp som samtidigt medger 

ventilation. 

 

 Tak och takfot 

Eftersom bränder tenderar att sprida sig uppåt blir tak ofta väldigt utsatt vid bränder. Därför är 

takutformningen en viktig detalj vid husbyggande. Ofta har dock takkonstruktioner en bristfällig 

brandteknisk utformning. Detta är inte ett problem specifikt för hus med trästomme men 

träbyggnader kan vara mer känsliga och kräva särskilda åtgärder. 

 

 Vind 

Vindsbränder sprids ofta över hela vindsplanet. Därför bör vinden indelas i brandceller likt resten av 

byggnaden. Till vinden sprids ofta branden från fasaden via takfot och ventilationsöppningar. För att 

förhindra spridning från undre brandceller är det också viktigt att vindsutrymmet är brandtekniskt 

avdelat i samma klass som de övriga bjälklagen i byggnaden. 

 

 Balkong 

Balkong och loftgång är intressanta för att de genom sin placering på fasaden kan komma i kontakt 

med brand. I fallet med loftgång kan brandgaser relativt lätt spridas längs gången och sprida 

branden. Dock kan balkong också möjliggöra träfasad mellan fönster i höjdled eftersom 

balkongplattan, om den sluter tätt mot fasaden, bryter av träfasaden och minskar spridningsrisken.  

 

 Sprinkler och tekniska byten 

Det finns olika typer av släcksystem men det som hittills visat sig vara oöverträffat är en s.k. 

boendesprinkler (Östman et al, 2002b). Sprinkler är en relativt dyr lösning men för att optimera 

brandskyddet kan ett s.k. tekniskt byte genomföras, vilket innebär att installation av ett nytt aktivt 

skyddssystem möjliggör lättnader i det traditionella skyddet. Exempel på sådana lättnader är bl.a. 

minskade krav på ytskikt.  

 

 Drift och underhåll 

I en drift- och underhållsplan brukar normalt ventilation, brandvarnare, nödbelysning etc. finnas 

med. Utöver detta bör ytskikten kontrolleras, speciellt i träfasader.  

 

 Kontroll och egenkontroll 

Enligt Plan- och bygglagen skall det upprättas en kontrollplan som drar upp riktlinjerna för 

egenkontrollen under byggtiden. I byggnader med trästomme är det mycket viktigt att t.ex. 

brandstopp inuti konstruktionen är utförda på rätt sätt. Brandstopp är inte möjliga att se vid en 

slutkontroll och därför är det mycket viktigt att de finns med i en kontrollplan. 
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2.3 Insamlade brandskyddsdokumentationer 
Någon sammanställning av hur många flervåningshus i trä det finns idag existerar inte. Med fyra eller 

fler våningar skulle en grov uppskattning kunna vara att det är cirka ett femtiotal i Sverige. I samband 

med detta arbete har cirka tjugofem brandskyddsdokumentationer för höga trähus samlats in, vilket 

skulle ge ungefär hälften av det totala antalet. Av de som samlats in har många varit knutna till 

Nationella träbyggnadsstrategins s.k. fortbildningsprogram, som inrättats för att underlätta 

husbyggandet i trä. Detta projekt pågick under 2006-2008 (Stehn et al 2008), och involverade alla 

flervåningshus med trästomme vid den tiden. I övrigt har SP Trätek studerat s.k. ”Tekniska data” för 

flera olika projekt med högre trähus (Axelson, 2008; Daerga & Gustafsson, 2008; Jarnerö, 2008; 

Janols et al., 2008), och på detta sätt fått tillgång till projektens brandskyddsdokumentationer. 

Materialet som samlats in bedöms ge en bra bild av hur brandskyddsdokumentationer för höga 

trähus generellt ser ut idag.  

 

Insamlandet har skett tillsammans med byggherren för det aktuella projektet. I praktiken är det ofta 

en brandkonsult som producerar brandskyddsdokumentationen på uppdrag av byggherren. Därmed 

är dokumentationerna en kommersiell produkt och på grund av bl.a. konkurrens vill många ogärna 

att dokumentationerna sprids. Därför är de inte med i rapporten, annat än som anonymiserad 

statistik. För att undvika att exempel i tabeller kan förknippas med någon specifik konsultfirma eller 

konsult namnges inte byggprojektet, byggherre eller kommun där byggnaden är uppförd. Däremot 

framgår vilken typ av hus brandskyddsdokumentationen gäller, antal våningar och antal hus etc.  

 

De objekt som studerats är tjugotvå bostadshus med mellan 4 och 10 våningar, alla byggda med 

trästomme (se vidare tabell 1, nedan). Antal huskroppar vid varje bygge varierar från ett till fem. 

Ytterligare fyra hus har studerats som inte inbegripit bostäder. Dessa har studerats var för sig (tabell 

2, nedan). I dessa fall handlade det enbart om en huskropp. Anledningen till indelningen är att få en 

föreställning av om det även skiljer sig mellan bostäder och andra hus.  
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Tabell 1. Medverkande byggprojekt, bostäder.                            Tabell 2. Medverkande byggprojekt, övriga. 

 
* varav ett hus med trästomme 

** varav fem våningar med betongstomme och tre med trästomme 

*** ett hus har 2-5 vån och ett har 5 vån 

 

2.4 Analys av insamlade brandskyddsdokumentationer 
Nästa steg i rapporten syftade till att bedöma om de insamlade brandskyddsdokumentationerna tog 

upp nödvändig information angående de kritiska parametrarna. Under kapitel 4 har parametrarna 

undersökts med hjälp av litteratur i ämnet för att identifiera specifika risker som är kopplade till 

flervåningshus i trä och som inverkar på brandsäkerheten. Ett antal relevanta frågeställningar 

utarbetades som alla på något sätt borde beröras i dokumentationen av byggnadens brandskydd. 

 

Varje parameter jämfördes med samtliga brandskyddsdokumentationer var för sig. Jämförelsen 

försökte svara på huruvida dessa frågeställningar, knutna till parametrarna, behandlas och besvaras i 

brandskyddsdokumentationerna. Jämförelsen skedde kvalitativt och betyg gavs i tre steg beroende 

på hur väl brandskyddsdokumentationerna behandlade parametrarna och frågeställningarna. 

Anledningen till att tre betygssteg valdes var att få en tydlig överblick och hanterbarhet. De tre 

stegen var ”ingen information”, ”bristfällig information” och ”fullgod information”. Nämndes inget 

om den aktuella parametern i brandskyddsdokumentationen gavs betyget ett.  Var informationen 

bristfällig på något sätt, t.ex. om någon relevant frågeställning utelämnats helt eller delvis, gavs 

betyget två. Är informationen kring parametern fullgod, dvs. att alla relevanta frågeställningar kring 

den tagits upp i rapporten ges betyget tre. Tabell 3 (nedan) sammanfattar detta upplägg. 

Nr Typ Antal vån Antal hus  År

1 Bostäder 5-6 5 2004

2 " 5 1 2006

3 " 8 4 2008

4 " 6-7 2 2007

5 " 3-4 2 2007

6 " 4 2 2005

7 " 10 1 2006

8 " 5 3 2006

9 " 5 1 2007

10 " 5 5 2007

11 " 4 1 2007

12 " 4 2 2007

13 " 7 2 2007

14 " 4 1 2007

15 " 4 2* 2007

16 " 8 2 2008

17 " 4 1 2008

18 " 8** 1 2008

19 " 6 1 2009

20 " 4 2 2009

21 " 5 3 2009

22 " 2-5*** 2 2009

Nr Byggnadstyp År 

1 Konserthus 2006 

2 Lagerlokal 2006 

3 Psykklinik 2009 

4 P-hus 2009 
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Tabell 3. Betygskriterier och förklaringar. 

Betyg Förklaring 

1 Parametern nämns inte någonstans i 
dokumentationen. 

2 Parametern nämns i dokumentationen men 
informationen är bristfällig. T.ex. anges att en 
stomme skall vara utförd i ”REI 60” men inget om 
hur det skall ske. Eller att beskrivningen av 
exempelvis ”vind” inte ger någon klar uppfattning av 
huruvida den är sektionerad eller inte. 

3 Parametern ges en fullgod beskrivning. T.ex. vilka 
krav som finns för den delen av byggnaden och hur 
det har uppnåtts. 

- Finns inte i byggnaden. T.ex. har flera byggnader 
ingen sprinkleranläggning, och några har ingen vind. 

 

På detta sätt går det att få en överblick över vilka parametrar som behandlas på ett godtagbart sätt i 

brandskyddsdokumentationerna och vilka som är eftersatta. Resultatet blev en tabell där det 

framgår hur väl de olika parametrarna är belysta i de olika brandskyddsdokumentationerna (se tabell 

4 och 5 i kapitel 6). Det räknades även ut ett ”snittbetyg” för att se vilka områden som eventuellt är 

eftersatta. 

 

Fyra av de tjugotvå insamlade brandskyddsdokumentationerna som behandlar bostäder är enbart 

projekteringsunderlag, dvs. de befinner sig i ett tidigare stadium än övriga. Då dessa till sin natur är 

mindre detaljerade fanns en farhåga att de skulle dra ner alla dokumentationer till ett lägre 

sammanlagt betyg. En granskning både med och utan dessa dokumentationer visade dock att det 

sammanlagda betyget inte förändrades nämnvärt (avvikelsen var mindre än 0,15). Därför bör inte 

någon större vikt läggas vid att inte samtliga brandskyddsdokument är bygghandlingar eller senare.  
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3. Brandskyddsdokumentation i regelverk och byggprocess 

3.1 Allmänt om regler 
Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter 

och allmänna råd. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter och 

allmänna råd, kopplade till lagar och förordningar, ges ut av myndigheter. Dessa föreskrifter och 

allmänna råd är generellt mer uttömmande än bestämmelserna i lagar och förordningar. Detta är ett 

medvetet val och myndighetsreglerna blir då regler för hur de krav som finns i lagar och förordningar 

i praktiken omsätts.  

 

Lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är tvingande regler. Allmänna råd däremot, är ett 

sätt att ange hur någon kan eller bör göra för att uppfylla krav i lagar eller förordningar. Anledningen 

till detta upplägg är att man från myndigheternas sida inte vill hindra den tekniska utvecklingen 

genom alltför detaljstyrande regler. Väljs ett annat sätt än det som anges i det allmänna rådet finns 

en skyldighet att visa att den tvingande regeln ändå uppfylls. 

 

3.2 Regler för byggande 
De regler som styr brandskyddet i lagen idag är: 

 

 Plan- och bygglagen, PBL (1987:10) 

Denna lag styr övergripande byggprocessen idag. Den berör allt från bygglov till färdiga 

byggnadsverk, och fungerar som ram för byggandet i Sverige, både i planprocess och i byggprocess. 

Den reglerar bygglov, rivning, tillsyn, överträdelser osv. och inkluderar även brandsäkerhet.  

 

 Plan- och byggförordningen, PBF (1987:383) 

Lagen anger bl.a. att Boverket har föreskriftsrätt angående tillämpningen av Plan- och bygglagen, 

samt att kvalitetsansvariga och olika sakkunniga knutna till byggprocessen skall ha den utbildningen 

och erfarenhet som krävs och att Boverket ansvarar för certifiering av sakkunniga kontrollanter. 

 

 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., BVL (1994:847) och Förordning om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., BVF (1994:1215) 

PBL och PBF är generellt skrivna på ett väldigt allmänt sätt, är det svårt att utläsa specifika krav på 

utförandet av byggnader. Mer specifikt formulerade regler finns i lagen om tekniska egenskapskrav 

på byggnader m.m. (med tillhörande förordning). Denna lag är samhällets minimikrav på byggnader 

vad gäller utformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, 

hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. BVL 

och BVF gäller för alla byggnadsverk (dvs. byggnader och andra anläggningar som broar, vägar etc.) 

vid såväl nybyggnad som ändring. BVL gäller dessutom vid underhåll. 

 

 Boverkets byggregler, BBR (BFS 1993:57) 

BBR ges ut av Boverket, som är en statlig myndighet för förvaltningsfrågor som rör plan- och 

byggprocess samt boendefrågor. Boverket ska enligt ”Förordning med instruktion för Boverket” 

(2009:1482, 2§) inom sitt verksamhetsområde verka för ”samordning av de statliga myndigheternas 

arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av (…) plan- och bygglagen”. BBR innehåller nio 

avsnitt varav det femte gäller brandskydd. BBR gäller enbart för byggnader, vilket Boverket definierar 
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som en ”varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan 

uppehålla sig i den”. BBR gäller enbart vid nybyggnad och tillbyggnad (BFS 1993:57). 

 

Boverkets utgångspunkt är att enbart ge ut föreskrifter i sista hand, om inget bättre alternativ finns 

att tillgå. Enligt Gyberg (1997) ska regler inte vara för kostsamma, för detaljerade eller för 

komplicerade, och de ska heller inte bromsa utvecklingen av företagsamhet och teknikutveckling 

eller vara ett handelshinder. Boverket ska hellre försöka motivera lagstiftningens syfte och mål i t.ex. 

handböcker och ge ut rapporter med forskningsresultat samt sprida beskrivningar av tillförlitliga 

rutiner. I de fall Boverket trots allt anser att föreskrifter verkligen behövs skall regeringsformens krav 

på saklighet och opartiskhet följas, vilket t.ex. medför att ett ordentligt underlag fordras och att 

ingen specifik tillverkare gynnas. Sedan skall Boverket skriva funktionskrav, bl.a. för att inte gynna en 

viss teknisk lösning. 

 

3.3 Vem har ansvaret? 
1987 utkom PBL och ersatte bl.a. Byggnadslagen och Byggnadsstadgan. Det var flera delar av 

byggprocessen som var i behov av förändring. En del handlade om ansvarsfördelningen mellan 

byggherre och byggnadsnämnd. Av propositionen framgår att lagstiftarens uttryckliga vilja är att PBL 

borde grundas på principen att större ansvar skulle överlåtas på byggherren än enligt gällande regler. 

PBL skulle förenkla och förtydliga att det var byggherren själv som skulle ha det huvudsakliga 

ansvaret för att byggnader eller andra anläggningar uppfyller bestämmelser i PBL, inte minst inom 

brandskyddsområdet. 

 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller 

markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i 

denna lag och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 

Byggherren skall vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning 

(1995:1197, 9kap. 1§). 

 

I och med detta skulle byggnadsnämndens arbete också bli mindre omfattande och dess 

obligatoriska uppgifter skulle i princip omfatta enbart prövning av frågor om bygglov, rivningslov, 

marklov och förhandsbesked. Detta skulle ge kommunerna en större organisatorisk frihet på 

nämndnivå. Med ett större ansvar skulle följa en större frihet för byggherren, vilket skulle förutsätta 

en förbättrad egenkontroll av byggherren själv (Förslag till ny plan- och bygglag, 1985). 

 

Kontrollen av att byggherren klarar av sitt utökade ansvar ligger inte på Boverket, eftersom de 

inte är tillsynsmyndighet i byggärenden. Det är istället upp till kommunernas 

byggnadsnämnder att tolka reglerna och övervaka att de efterlevs. Länsstyrelsen utövar i sin 

tur tillsyn över byggnadsnämndens verksamhet. Boverkets roll, förutom att ge ut föreskrifter 

och allmänna råd, är att ha uppsikt över plan- och byggnadsverksamheten i landet. Detta 

innebär att Boverket ska följa utvecklingen och lämna förslag på ändringar i lagar och 

förordningar. 
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3. 4 Hur går byggprocessen till? 
De vanligast förekommande aktörerna i byggprocessen är: 

 Byggherren - den som låter utföra byggnadsarbeten för egen eller annans räkning.  

 Byggnadsnämnden - kommunal myndighet för plan- och byggprocessen. 

 Kvalitetsansvarig - utses av byggherren och har till uppgift att säkerställa att byggherren har 

tillräcklig kunskap och att en kontrollplan upprättas och följs.  

 Sakkunniga - inom olika områden tas in när byggherren saknar erforderlig kompetens inom 

ett visst område, t.ex. brandskydd. 

 

Byggprocessen brukar delas in i tre olika delar: projekteringsskedet, byggskedet och 

förvaltningsskedet. Ett byggprojekt inleds generellt med ett projekteringsskede där byggherre, 

arkitekt och eventuella sakkunniga är aktiva. PBL nämner inget om detta skede men det är trots det 

ett viktigt delmoment, inte minst för brandskyddet. Detta beror på att det visat sig att ju senare 

brandskyddet kommer in i byggprocessen desto svårare är det att ändra på detaljer rörande 

byggnaden, eftersom byggnader blivit mer komplexa och olika entreprenörers arbeten går in i 

varandra. Detta leder till att ändringar blir dyrare ju senare in i processen de genomförs (Eriksson & 

Svensson, 2003). 

 

I vissa fall kan ett förberedande samråd vara nödvändigt vid mer komplicerade projekt. Dessa samråd 

syftar till att överbygga klyftan mellan byggherren och kommunen, eftersom det är kommunen som 

sedan ska göra lagstadgad tillsyn. Exempel på frågor som kan tas upp på dessa samråd är principer 

för utformning, metodval och dokumentationsbehov. Eftersom byggherrens sakkunnig brandskydd 

kommer in på ett tidigt stadium innebär det att brandskyddet kan implementeras bättre i 

slutprodukten, och det är även positivt för själva brandskyddsdokumenteringen, som då startar tidigt 

i processen. I de flesta lite enklare byggnationer behövs oftast inte det förberedande samrådet, men 

kraven på kompetens, kontroll och dokumentation gäller givetvis ändå (Eriksson & Svensson, 2003). 

 

Projekteringsskedet övergår sedermera i byggskedet, som till stor del regleras av PBL. Detta skede 

inleds med att ett bygglov söks hos byggnadsnämnden. Bygglov krävs för i princip alla byggnader. 

Byggnadsnämnden prövar inte här om byggnaden uppfyller gällande tekniska byggnadskrav utan 

prövar snarare verksamhetens lämplighet och om byggnaden uppfyller krav enligt aktuell detaljplan. 

Angående brandskydd begränsas ofta bygglovsprövningen till frågor angående räddningstjänstens 

möjlighet till tillträde och brandspridningsrisk till närliggande fastigheter (Boverket, 2004). 

 

I anslutning till byggandets start skall en bygganmälan skickas in. Denna ska bl.a. ge 

byggnadsnämnden möjlighet att ta ställning till kontrollbehov och kalla till samråd. Dit kallas 

byggherre och kvalitetsansvarig samt eventuella sakkunniga som behöver vara där, exempelvis 

sakkunnig brand. Vid samrådet tar byggnadsnämnden hänsyn till om byggnaden uppfyller kraven 

enligt BVL. Dock diskuteras i regel inte detaljfrågor utan projektet gås igenom övergripande och 

ställning tas till om byggherren tagit sitt ansvar angående bl.a. dokumentation och behovet av 

kontroll. Uppgörelser om kontrollbehovet ska sammanfattas i en kontrollplan. Denna utgör ett 

samlingsdokument över intyg som ska redovisas, kontroll som ska genomföras och anmälningar som 

måste utföras. Kontrollplanen upprättas av byggherren och beslutas av byggnadsnämnden (Eriksson 

& Svensson, 2003). 
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Vid färdigställandet av en byggnad ska utförandet intygas och kontrolleras gentemot kontrollplanen. 

För brandskyddet medför det ofta att sakkunnig brandskydd intygar att utförandet stämmer med 

brandskyddsdokumentationen. Byggnadsnämnden kontrollerar att byggherren uppfyllt sina 

åtaganden enligt kontrollplanen och utfärdar sedan ett slutbevis. Detta ska dock inte tas som ett 

kvitto på att byggnaden är korrekt uppförd utan ses som en garanti att kontrollplanen följts, 

byggherren är fortfarande ansvarig för att byggnaden uppfyller samhällets krav (Eriksson & Svensson, 

2003). 

 

3.5 Brandskydd i lagen 
Brandskydd i PBL nämns enbart översiktligt. T.ex. konstateras det att bebyggelse skall lokaliseras ”till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet” 

(2kap. 3§), att bebyggelsemiljön skall ”utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst och 

spridning av brand…” (2kap. 4§) och att ”olycksfall på tomten” (3kap. 15§) begränsas samtidigt som 

”kravet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten” (3kap. 15§) 

skall tillgodoses (1987:10). 

 

Önskas mer information om det tekniska utförandet hänvisas till BVL. De paragrafer som rör brand 

och brandskydd är främst den andra paragrafen, och då särskilt andra punkten:  

 

Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall (…) uppfylla väsentliga tekniska 

egenskapskrav i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för avsett ändamål, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall (1994:847, 2§). 

 

Senare i samma paragraf konstateras att detta även ska gälla i bruksskedet, och att byggnadsverk 

skall ”underhållas så att egenskaperna i ovan nämnda hänseenden i huvudsak bevaras”, och att 

anordningar för att tillgodose kraven i punkterna 2,3,4,6 och 8 ”skall hållas i stånd” (1994:847, 2§). 

BVF specificerar närmre vad som menas med säkerhet i händelse av brand: 

 

Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller 

räddas på annat sätt, och 

5. räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktats (1994:1215, 4§). 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940847.htm
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Här är det intressant att notera prioriteringen som följer av formuleringen: Personer skall komma ut 

eller räddas på annat sätt, medan brandspridningen skall begränsas och räddningsmanskapets 

säkerhet ska beaktas. Personsäkerheten sätts därmed före förhindrandet av brandspridning och 

räddningsmanskapets säkerhet. 

  

Avsnitt fem i Boverkets föreskrifter behandlar brandskydd, och beskriver samhällets minimikrav på 

säkerhet i händelse av brand utifrån de ovan nämnda grundläggande kraven i BVF. Dessa föreskrifter 

fungerar som grundkrav. Det står var och en fritt att ha en högre brandskydd, men inte lägre. 

 

Bestämmelserna om brandskydd inleds med två allmänna avsnitt om dimensionering och metoder, 

krav på dokumentation och kontroll samt en mängd definitioner. Avsnitt 5:3 behandlar säker 

utrymning av byggnader, kopplade till kravet att personer i byggnadsverket skall kunna lämna det.  

Avsnitt 5:4 ställer krav på skydd mot uppkomst av brand, 5:5 behandlar skydd mot brandspridning 

inom brandceller och 5:6 hanterar skydd mot brandspridning mellan brandceller. Dessa regler är 

kopplade till kravet på att utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverk ska 

begränsas. Avsnitt 5:7 behandlar skydd mot brandspridning mellan byggnader och hänger ihop med 

kravet på begränsning av brandspridning till närliggande byggnader. Avsnitt 5:8 innehåller krav på 

bärförmåga vid brand, kopplat till punkten om att byggnadens bärförmåga ska bestå under en viss 

tid, och att räddningsmanskapets säkerhet ska beaktas. Slutligen ställer avsnitt 5:9 krav på 

anordningar för brandsläckning för att räddningsmanskapets säkerhet skall tryggas och att 

räddningstjänsten har möjlighet att komma fram enligt 3kap. 15§ fjärde punkten PBL (BFS 1993:57). 

 

Gyberg (1997, s.2) poängterar att dessa regler inte är heltäckande eftersom Boverket har plockat ut 

några viktiga aspekter av brandskyddet utifrån 4 § BVF och i de fallen angett samhällets minimikrav. 

Detta innebär att det för att uppnå lagens och förordningens syften ”krävs att de används kompetent 

och att det som inte täcks av föreskrifterna fylls ut med stor sakkunskap.”  

 

3.6 Branddimensionering 
Det finns två sätt att dimensionera byggnader utifrån de funktionsbaserade reglerna i Boverkets 

byggregler. Dessa är: 

 

 Förenklad dimensionering och 

 Analytisk dimensionering 

 

Den förenklade dimensioneringen har sitt ursprung i tidigare byggnormer, och baseras i stor 

utsträckning på traditionella detaljlösningar. Detta sätt att dimensionera liknar till stor del det äldre 

regelbaserade byggandet som existerade innan funktionskraven i byggreglerna tillkom, och har vuxit 

fram och utvecklats genom erfarenhet. Denna arbetsgång bygger på att samtliga krav och allmänna 

råd i byggreglerna följs (Jönsson et al, 2005). 

 

Detta sätt har även kallats schablonmetod eller tabellmetod, då lösningar ofta presenterats i 

tabellform. Projekteringen är relativt enkel och kravet på dokumentation lägre än vid analytisk 

dimensionering. Det enklare förfaringssättet betyder också att det är enklare att kontrollera 

projekteringen (Lundin, 2001). 
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Vill någon av någon anledning frångå detta traditionella sätt att dimensionera, helt eller delvis, kallas 

det istället analytisk dimensionering. Detta har sin grund i BBR:s föreskrift 5:11, ”alternativ 

utformning”: 

 

Brandskyddet får utformas på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt (avsnitt 

5), om det i särskild utredning visas att byggnadens totala brandskydd därigenom 

inte blir sämre än om samtliga aktuella krav i avsnittet uppfyllts. 

 

Råd: Sådan alternativ utformning kan bl.a. användas, om byggnaden förses med 

brandskyddstekniska installationer utöver vad som följer av kraven i avsnittet. Den 

särskilda utredningen redovisas i brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12 

(BFS 1993:57). 

 

Analytisk dimensionering kan enligt BBR vara beräkning, provning, objektsspecifika försök eller 

kombinationer av dessa. Underlaget för den analytiska dimensioneringen bör alltså bifogas 

brandskyddsdokumentationen. Här poängteras vikten av att osäkerheter bör redovisas genom 

känslighetsanalyser. Men det övergripande kravet från Boverket är ändå (enligt ovan) att byggnadens 

totala brandskydd inte blir sämre än om den traditionella dimensioneringsmetoden använts, även 

om förändringarna enbart är av mindre karaktär (BFS 1993:57). 

 

Det finns olika anledningar till viljan att frångå det traditionella sättet att dimensionera byggnader. 

En kan vara att åstadkomma en mer kostnadseffektiv dimensionering genom att anpassa 

brandskyddet efter byggnadens förutsättningar och då får en mer optimal lösning. En annan 

anledning kan vara att det traditionella tillvägagångssättet inte är en optimal metod för objektet 

eftersom det kan verka begränsande för arkitektens visioner eller att verksamheten ifråga kräver det.  

 

Det kan också vara fallet att analytisk dimensionering krävs av BBR, vilket görs i de fall där brand kan 

medföra ”mycket stor risk för personskador”. Exempel på sådana byggnader kan vara ”byggnader 

med fler än 16 våningsplan, byggnader med vissa typer av samlingslokaler eller vårdanläggningar, 

samt komplexa byggnader under mark” (BFS 1993:57, s.96). 

 

Ofta blir dimensioneringen en blandning mellan de båda sätten och då tas utgångspunkten ofta i 

förenklad dimensionering medan vissa delar förändras med hjälp av analytisk dimensionering. Även 

små avsteg från den förenklade dimensioneringen kan få omfattande effekter på säkerheten och det 

ställs stora krav på projektören. Enligt Lundin (2001) saknas det samtidigt i stor utsträckning allmänt 

godtagna beräkningsmodeller och det finns osäkerheter i indata och modeller, och därför baseras 

analytisk dimensionering av brandskyddet i stället på erfarenhet, tidigare föreskrifter, exempel från 

andra länder, vedertagen praxis samt beräkningar och provning. Detta verifieras sedan mot kraven i 

bygglagstiftningen och projektören behöver visa att funktionskraven uppnås och att brandskyddet 

inte blir sämre än samhällets krav. Omfattningen av förändringen och dess påverkan på 

brandsäkerheten är avgörande för hur omfattande krav som ställs på verifiering, kontroll och 

dokumentation (Lundin, 2001). 

 

Det totala brandskyddet är beroende av alla avsnitt i BBR och det är därför inte lämpligt att enbart 

tillämpa och tolka dem var för sig. Det kan enbart göras avsteg från ett krav under förutsättning att 
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säkerheten blir lika god som om samtliga krav i avsnitt fem uppfyllts. Boverket ger förslag på vad som 

kan menas med alternativ utformning, nämligen om byggnaden förses med brandskyddstekniska 

installationer (som exempelvis boendesprinklers eller brandskyddande beklädnad). Dessa skall i 

sådana fall redogöras för i en särskild utredning, och det poängteras också att denna i sådana fall 

skall redovisas i brandskyddsdokumentationen (BFS 1993:57). 

 

3.7 Brandskyddsdokumentation i lagen 
För att garantera att rätt brandskyddstekniska åtgärder utförs, föreskriver Boverket (5:12 i BBR) att: 

 

En brandskyddsdokumentation ska upprättas. Av denna ska framgå 

förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.  

 

Råd: Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters 

brandtekniska klasser, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, 

luftbehandlingsinstallationens funktion vid brand och i förekommande fall 

beskrivning av de brandskyddstekniska installationerna samt plan för kontroll och 

underhåll (BFS 1993:57, s.95). 

 

Eftersom formuleringarna är allmänt hållna finns inget specifikt sätt brandskyddsdokumentationen 

ska utföras på, hur hanteringen av den ska ske eller när den ska upprättas. Därmed är det upp till de 

enskilda brandkonsulterna (som oftast utför arbetet) hur hela arbetsgången sker. Konsekvensen blir 

därför lätt att det uppstår många olika brandskyddsdokumentationer som inte liknar varandra och 

har olika innehåll. Det finns heller inte någon standard för hur de eventuellt uppdateras under 

processens gång, när slutresultatet ska vara klart och vad de olika versionerna (i förekommande fall) 

skall kallas. 

 

I skrivande stund är en ändring i avsnitt fem om brandskydd ute på remiss från Boverket. Denna 

förväntas träda i kraft i oktober 2011. Dock skiljer sig inte stycket om brandskyddsdokumentation 

nämnvärt från nuvarande lydelse. Till föreskriften har tillagts att den skall innehålla en ”verifiering av 

att brandskyddet uppfyller kraven i detta avsnitt och i avdelning C i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)”. Till det 

allmänna rådet har tillagts att ”bärförmåga vid brand” samt en redovisning av hur ”brandskyddet har 

anpassats med hänsyn till räddningstjänstens insatsförmåga” skall framgå (Föreskrifter om ändring i 

verkets byggregler (1993:57), 2010, s.3). 

 

Boverket vill också i nya BBR förtydliga att dokumentationen gäller för den färdiga byggnaden. Det 

specificeras inte hur dokumentationen ska se ut under byggprocessens gång, utan ställs endast krav 

på slutprodukten. Dock kan andra krav tillkomma i kontrollsystemet på t.ex. vilken övrig 

dokumentation som behöver finnas till samråd eller andra faser i byggprocessen. Det noteras även 

att dokumentationen kan behöva uppdateras under projektets gång och eventuella avvikelser under 

byggprojektet måste ingå i den slutgiltiga dokumentationen. Boverkets ändringar motiveras bl.a. av 

att brandskyddsdokumentationens innehåll ska underlätta för kontroll och därigenom höja 

efterlevandegraden av byggreglerna (Konsekvensutredning nya brandskyddsregler, 2010).  



 

19 

4. Kriterier för fullgott brandskydd i trähus 

I metoddelen i kapitel 2.2 beskrivs hur kritiska parametrar för träkonstruktioner valts ut med 

utgångspunkt i indexmetoden (Karlsson, 2002), som är en metod för att jämföra brandrisker i 

flervåningshus. Vidare har Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram under tre år följt 

träbyggandets utveckling och gjort en sammanställning av resultaten (Stehn et al, 2008). I samband 

med programmet har kontakt tagits med byggherrarna som fått ge sin syn på hur projekten 

utvecklats. De synpunkter som tagits upp där har också involverats i denna sammanställning.  I detta 

kapitel beskrivs de parametrar som är specifikt viktiga rörande brandsäkerhet och byggandet av höga 

trähus, och därmed alla på något sätt bör finnas med i dokumentationen av byggnadens brandskydd. 

De parametrar som är generella och viktiga för samtliga byggnader, oavsett material, har inte tagits 

med. 

 

4.1 Stomme och bjälklag (konstruktion)  

De överordnade kraven på brandsäkerhet är: bibehållen bärförmåga och stabilitet vid brand för att 

möjliggöra utrymning och för räddningstjänstens säkerhet, skydd mot brandspridning i byggnaden, 

skydd mot brandspridning till andra byggnader, underlättande av effektiva släckinsatser och 

underlättande av säker och effektiv utrymning. Användning av trämaterial är främst knutet till 

bärförmåga och stomstabilitet vid brand och skydd mot brandspridning (Östman et al, 2002a). 

 

I Sverige delas byggnader in i byggnadsklasser som sedan avgör vilka krav med hänsyn till brand som 

ställs. Det finns tre olika klasser varav samtliga studerade objekt i detta arbete hamnar i den tuffaste, 

BR1 (eftersom samtliga byggnader över två våningar hamnar där). Beroende på antal våningar är 

kravnivån på byggnadsdelar såsom bjälklag och pelare i en Br1-byggnad olika. Det går att skilja på tre 

olika funktioner, nämligen R (bärande), E (integritet) och I (isolering), och i anslutning till detta en 

siffra som anger hur länge funktionen kan upprätthållas vid brand. En vanlig kravnivå är t.ex. EI60, 

dvs. att byggnadsdelen ska vara tät och värmeisolerande i 60 minuter. Här görs ingen skillnad på om 

stomme och bjälklag är tillverkade i trä eller något annat brännbart material utan de ska klara kraven. 

 

Brandskyddsdokumentationen bör ange brandteknisk klass för stomme och bjälklag och hur detta 

har uppnåtts (genom beklädnad, gips, extra tjocklek osv.). 

 

4.2 Ytskikt utrymningsväg  

Eftersom det övergripande målet vid bränder är att kunna utrymma människor på ett säkert sätt är 

bestämmelserna i Boverkets byggregler kring utrymningsvägar relativt stränga. T.ex. ska ytskikt och 

beklädnader ge ett ”försumbart bidrag till brandspridning” (BFS 1993:57). 

 

För en byggnad i klass Br1 skall takytor och invändiga väggytor i utrymningsvägar ha ytskikt av klass 

B-s1, d0, fäst på material i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på tändskyddande beklädnad. 

Här är A den hårdaste klassen, obrännbart material, och den lägsta klassen är F som är helt oklassat. 

S:et och D:et anger ämnets produktion av brandgaser och droppar vid brand.  

 

Trämaterial i väggar kan uppfylla de strängare reglerna för utrymningsvägar om det är 

brandskyddsbehandlat. Viss träpanel och träbaserade skivor kan också användas som tändskyddande 

beklädnad (Östman et al, 2002a). 
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Brandskyddsdokumentation bör ange vilka ytmaterial som finns i utrymningsvägarna, vilken 

ytskiktsklass som avses och hur det uppnåtts. 

 

4.3 Ytskikt övriga utrymmen, lägenheter 

Ytskikt är ofta den del av byggnaden som först blir exponerat mot brand och det är därför viktigt att 

materialet inte alltför snabbt sönderdelas eller redan vid låga temperaturer börjar avge giftiga gaser. 

Reglerna angående ytskikt för övriga utrymmen är något mildare än för de i utrymningsvägar. 

Boverkets allmänna råd för lokaler i byggnader i klass Br1 anger att takytor ha ytskikt av klass B-

s1,d0, fäst på obrännbart material eller tändskyddande beklädnad. Väggytor bör ha ytskikt av lägst 

klass C-s2,d0 (BFS 1993:57). 

 

Trä kan användas som vägg- och takbeklädnad i utrymmen som inte är utrymningsväg i sprinklade 

hus. Annars kan brandskyddsimpregnerat trä fungera som väggbeklädnad. Obehandlat trä kan ibland 

också användas t.ex. i form av en bröstningspanel upp till max halv höjden (Östman et al, 2002a). 

 

Brandskyddsdokumentationen bör ange vilken typ av ytmaterial väggar och golv utförs i samt vilket 

ytskikt som avses, och hur det uppnåtts. 

 

4.4 Brandstopp i konstruktion, hålrum, spalter 

Vid trähusbyggande är det viktigt att förhindra att bränder sprider sig inne i konstruktionen, t.ex. 

genom ”krypbränder” som långsamt kan spridas i träkonstruktioner. Dessa är mycket svåra att 

lokalisera och kan få allvarliga konsekvenser. Därför rekommenderas i första hand konstruktioner 

utan hålrum, t.ex. fullisolerade konstruktioner. I förekommande fall skall hålrum utrustas med 

brandstopp (se figur 1 nedan). Brandstopp kan utgöras av många olika material t.ex. stenullsisolering, 

gipsskivor, massivt trä eller plywood med tillräcklig tjocklek i brandens riktning. Detta gäller även i 

hålrum inne i väggar inom en brandcell. Dessa måste avskiljas vid bjälklagen till nästa brandcell för 

att inte få skorstenseffekter där branden sprids snabbt på grund av konvektion. Brandstopp skall 

även användas i väggar i nivå med bjälklag och undertak, i bjälklag vid upplag för 

brandcellsavskiljande väggar, i båda ändar av trappor dvs. mellan trappa och bjälklag, runt rör, 

ventilationskanaler och murverk, t.ex. skorsten (Östman et al, 2002a). 
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 Figur 1. Exempel på brandstopp i konstruktioner (Östman et al, 2002a). 

 

Brandskyddsdokumentation bör specificera var olika brandstopp är placerade, och vilken sorts 

brandstopp det handlar om (material). 

 

4.5 Genomföringar 

I alla genomföringar (exempelvis ventilation, el eller VA-installationer) som går genom 

brandcellsgräns är det viktigt att det blir tätat så att rätt brandteknisk klass bibehålls. Detta är även 

viktigt i hus med obrännbar stomme men är extra viktigt i fallet med en brännbar konstruktion 

och/eller användning av trä i fasader och som invändigt ytmaterial.  

 

Brandskyddsdokumentationen bör notera hur problemet hanterats samt hur det är löst. Det finns 

några klassade och typgodkända lösningar som kan användas. 

 

4.6 Fasad 

Idag gäller hårda regler angående fasader och fasadmaterial. Anledningen är främst att 

brandspridningen inte ska ske ut från fönster i den utsatta brandcellen och till intilliggande 

brandceller (se figur 2, nedan). Därför är trä endast tillåtet i liten skala, cirka 20 % av fasadytan 

brukar anges som riktvärde. Det är också möjligt att använda trä mellan fönster i sidled (eftersom 

branden sprids uppåt) eller mellan fönster i höjdled om det finns något avbrott i fasaden, t.ex. en 

balkong. Nya försök har dock visat på utökade möjligheter att använda träfasader, bl.a. med 

brandskyddad träpanel, flamskärm över fönster eller brandklassade fönster (Östman et al, 2002a). 
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 Figur 2. Brandspridning fasad (Östman et al, 2002a). 

 

Ett vanligt sätt att bygga ytterväggar är att ha en luftspalt inne i fasaden för att dränera och torka. 

Dock bör luftspalt bakom träpanel i fasad undvikas för att minska risken för dold brandspridning 

bakom fasaden. Finns ändå luftspalt eller om luftspalt är av avgörande betydelse behöver 

brandstopp byggas in i brandcellsskiljande delar; t.ex. bleck, perforerad stålplåt eller icke brännbar 

isolering som monteras i fasaden (Östman et al, 2002a). 

 

Brandskyddsdokumentationen bör redovisa hur fasaden byggts och med vilket material samt vilken 

brandteknisk klass den har. Det är också viktigt att notera om luftspalter används och i de fallen hur 

problemet med brandspridning inom fasaden lösts.  

 

4.7 Tak och takfot 

Angående tak skriver Boverket att ”taktäckning på brännbara underlag ska utföras med material av 

klass A2-s1,d0 (obrännbart material)” (BFS 1993:57, s.135). 

 

Eftersom bränder tenderar att sprida sig uppåt blir tak ofta väldigt utsatt vid bränder. Därför är 

takutformningen en viktig detalj vid husbyggande. Ofta har dock takkonstruktioner en bristfällig 

brandteknisk utformning. Detta är inte ett problem specifikt för hus med trästomme men 

träbyggnader kan vara mer känsliga och kräva särskilda åtgärder. Vanligaste spridningsvägen till tak 

är från brandcellen där branden startat, ut genom fönster och upp till takkonstruktionen (se figur 3 

nedan). Andra sätt är via ventilationskanaler och via genomföringar. Därför ska inte takfoten ha 

ventilationsöppningar, om de inte kläs in med exempelvis massivt trä. Räddningstjänsten kan många 

gånger välja att låta taket brinna av om branden spridit sig dit, men det är olämpligt i träbyggnader 

med lätta vindsbjälklag (Östman et al, 2002a). 
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 Figur 3. Brandspridning till takfot (Östman et al, 2002a). 

 

Brandskyddsdokumentationen bör redovisa val av material i takkonstruktionen och dess utformning. 

Även brandteknisk klass på takfot och på bjälklaget upp till vinden bör redovisas, samt hur 

ventileringen är beskaffad. 

 

4.8 Vind 

Vindsbränder sprids ofta över hela vindsplanet. Därför kan det vara intressant att indela vinden i 

brandceller likt resten av byggnaden (se figur 4 nedan). Det finns dock ingen bestämmelse angående 

detta utan Boverket har formulerat ett allmänt råd där det rekommenderas att ”vindsutrymmen bör 

delas upp i delar om högst 400 m2 med väggar i klass EI30”. Dock behöver inte denna uppdelning 

göras om ”det endast finns begränsade mängder brännbart material ovanför bjälklaget” (BFS 

1993:57, s. 128). 

 

Till vinden sprids ofta branden från fasaden via takfot och ventilationsöppningar. En ventilerad takfot 

ska därför undvikas. Går det inte att undvika krävs det att den undertill kläs i massivt trä med 

tillräcklig tjocklek, eller en brandsvällande list som tätar vid brand. Helst ska dock takfoten utföras 

helt utan öppningar med ett brandmotstånd av minst EI60; exempelvis genom att använda massivträ. 

För att förhindra spridning från undre brandceller är det också viktigt att vindsutrymmet är 

brandtekniskt avdelat i samma klass som de övriga bjälklagen i byggnaden. Om det finns lägenheter i 

vindsplanet (s.k. ”vindsvåningar”) skall de givetvis vara brandtekniskt avdelade likt husets övriga 

lägenheter. 
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Figur 4. Exempel hus med osektionerad och sektionerad vind (Östman et al, 2002a). 

 

I många fall utförs dock vinden i EI30 mot lägenheterna under, eftersom kravet endast är att klara 

EI60 mot nästa brandcell. Resonemanget bygger på att branden hindras från att sprida sig upp till 

vinden i 30 minuter och därefter ytterligare 30 minuter ned till lägenheten bredvid. Detta 

resonemang är dock hypotetiskt eftersom det har visat sig att i verkligheten kan hela 

träkonstruktionen brinna upp på femton minuter och sedan rasar allt ihop (Gylfe, 2008). 

 

Brandskyddsdokumentationen bör redovisa vilken typ av aktivitet som äger rum på vinden: boende, 

förråd etc. Det bör även framgå hur vinden är sektionerad i brandceller, hur avgränsningen utformas 

mot de översta lägenheterna, vilket bjälklag vinden har, hur ventilationen är utformad samt hur 

förbindelsen mot takfoten är utformad. 

 

4.9 Balkong 

Balkong och loftgång är intressanta för att de genom sin placering på fasaden kan komma i kontakt 

med brand eftersom en lägenhet kan ge brandpåkänning på ovanförliggande balkongplatta. I fallet 

med loftgång kan brandgaser relativt lätt spridas längs gången och sprida branden på det sättet (figur 

5). Dock kan balkong också möjliggöra träfasad mellan fönster i höjdled eftersom balkongplattan, om 

den sluter tätt mot fasaden, bryter av träfasaden och minskar spridningsrisken.  

 

 
Figur 5. Balkong och loftgång vid brandpåverkan (Östman et al, 2002a). 
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Balkonger och loftgångar har krav på sig att uppfylla brandkrav på bärande konstruktion samt 

speciella krav på ytskikt i de fall de utgör utrymningsväg. Både balkonger och loftgångar får utföras 

med stomme av trä, t.ex. konstruktionsvirke eller en massiv platta av trä. Är de del av utrymningsväg 

skall de uppfylla kravet på ytskikt i utrymningsväg, B-s1,d0. Det är också tillåtet att använda sig av 

träpanel i balkong och loftgång om brandförhindrande åtgärder vidtas, t.ex. självstängande dörrar. 

 

Enligt Boverket får inglasade balkonger eller loftgångar inte öka spridningsrisken av brand och 

brandgas mellan brandceller. Avskiljning ska utföras i brandteknisk klass E30. Dörrar och fönster i 

lägenheter som vetter mot inglasade loftgångar bör utföras i klass EI30 (BFS 1993:57). 

 

Brandskyddsdokumentationen bör redovisa hur balkongerna är placerade, vilket material de består 

av, vilken brandteknisk klass de ingår i och hur träkonstruktionen i förekommande fall, uppfyller 

dessa krav. 

 
4.10 Sprinkler och tekniska byten 

Det finns olika typer av släcksystem men det som hittills visat sig vara oöverträffat är en s.k. 

boendesprinkler. Denna aktiverar på värmeutveckling och dess uppgift är att släcka eller kontrollera 

en brand från att sprida sig utanför den initiala platsen. Inom industrin har det förkommit sprinklers 

under en längre tid, främst som egendomsskydd. Dessa är dimensionerade för att under lång tid 

kontrollera bränder. Den typ som benämns ”boendesprinkler” är en sprinkler som bara installeras i 

boutrymmen, dvs. inte vind, källare, garage och liknande. Inte heller i badrum, garderober och 

likande där inte bränder förväntas leda till dödsbränder. Istället är det tre till fyra sprinklers som 

under en kortare tidsperiod trycker tillbaka branden för att alla ska hinna utrymma brandcellen. Flera 

oberoende resultat visar klart och tydligt sprinklerns förmåga: att släcka och kontrollera bränder, 

förbättra miljön i rummet, sänka koncentrationerna av koldioxid och kolmonoxid, öka 

syrekoncentrationerna, sänka temperaturen och den positiva effekten på brandcellsgränsers 

förmåga. Statistiken visar också att i bostäder med fungerande och rätt dimensionerad 

sprinkleranläggning har det ännu inte existerat någon dödsbrand (Östman et al, 2002b). 

 

Sprinkler är en relativt dyr lösning men för att optimera brandskyddet kan ett s.k. tekniskt byte 

genomföras, vilket innebär att installation av ett nytt aktivt skyddssystem möjliggör lättnader i det 

traditionella skyddet. Enligt Boverket kan brandskyddet utformas på annorlunda sätt än vad som 

regleras i BBR om ”byggnadens totala brandskydd därigenom inte blir sämre än om samtliga aktuella 

krav i avsnittet uppfyllts” (BFS 1993:17, s.95). 

 

Med en alternativ utformning kan alltså vissa krav frångås eftersom skyddsnivån höjts med 

exempelvis en sprinkleranläggning. Exempel på sådana lättnader i kraven är brännbar fasad i mer än 

två våningar, minskade krav på ytskikt och ökat avstånd till utrymningsväg (Östman et al, 2002b). 

 

Brandskyddsdokumentationen bör redovisa om sprinkler installerats samt i vilka utrymmen. Och i 

förekommande fall: vilka tekniska byten som gjorts och hur resonemanget som lett fram till dem 

förts. Det bör även ingå i avsnittet ”drift och underhåll” hur underhållet av anläggningen ska ske. 

 

 

 



 

26 

4.11 Drift och underhåll 

Efter byggnadens färdigställande bör det enligt Boverket finnas en plan för kontroll och underhåll av 

byggnaden (BFS 1993:57).  

 

I brandskyddsdokumentationen brukar normalt punkter som ventilation, brandvarnare, nödbelysning 

etc. finnas med i planer för drift och underhåll. Utöver detta bör ytskikten kontrolleras, speciellt i 

träfasader. Nuförtiden går det att uppnå höga ytskiktsklasser för trämaterial genom impregnering 

med brandskyddsmedel. Dessa tillsatser är ofta vattenlösliga och utomhus kan detta leda till att 

brandskyddseffekten försvinner eftersom brandskyddsmedlet lakas ur (Östman et al, 2002a). 

 

Finns sprinkleranläggning bör det ingå i planer för drift och underhåll hur ofta och på vilket sätt 

inspektionen genomförs. Kontroll av ytskikt, ventilation och brandtekniska installationer bör 

planläggas. Det är även väsentligt att det framgår vem som gör vilka kontroller.  

 

4.12 Kontroll och egenkontroll 

Enligt PBL skall det upprättas en kontrollplan som drar upp riktlinjerna för egenkontrollen under 

byggtiden, dvs. hur det är tänkt att kontrollerna av byggnationen ska ske. Här bör brandskydd ingå 

som en naturlig del. Dock har det visat sig att detta ofta fungerar otillfredsställande och att 

kontrollplanen ofta är bristfällig gällande brandskyddsfrågor (Lundin, 2001).  

 

I byggnader med trästomme är det mycket viktigt att t.ex. brandstopp inuti konstruktionen är 

utförda på rätt sätt. Brandstopp är inte möjliga att se vid en slutkontroll och därför är det mycket 

viktigt att de finns med i en kontrollplan. Denna parameter finns inte med i Indexmetoden men 

bedöms extra viktig vid byggandet av trähus och finns därför med som en egen parameter här. 

 

Brandskyddsdokumentationen bör ange vilka egenkontroller som byggherren ska utföra under 

byggtiden och vilka kontroller som ska göras vid färdigställandet.  
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5. Brandskyddsdokumentationens utformning 

5.1 När görs brandskyddsdokumentationen? 
När kravet på brandskyddsdokumentation första gången skrevs in i byggreglerna, i och med den 

första BBR (1993:57) framgick det att brandskyddsdokumentationen skulle finnas med tidigt i 

byggprocessen, till bygglovet. Det fastslogs att en brandskyddsdokumentation ”som visar hur de krav 

på byggnader och deras installationer som följer av föreskrifterna i detta avsnitt (avsnitt 5) kommer 

att uppfyllas, skall fogas till ansökan om bygglov” (BFS1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 1995:17, 

s.30). 

 

Denna formulering togs dock bort när nya BBR3 kom 1995. Den nya lydelsen är den som gäller idag 

och den föreskriver enbart att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, och att den skall 

beskriva förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning (BFS 

1993:57). 

 

Dock bör det enligt Fallqvist och Klippberg (2005) finnas en brandskyddsdokumentation framme till 

byggsamrådet. Dokumentationen redovisar då ett övergripande brandskydd för byggnaden, som 

sedan uppdateras kontinuerligt och kompletteras i takt med att projekteringen fortskrider. I det 

tidiga stadiet ska dokumentationen fungera som underlag för konsulter och entreprenörer på 

projektet. I ett senare skede ska den fungera som underlag för utförandet av byggnationen och efter 

att byggnadsverket är uppfört ska eventuella justeringar under byggtiden uppdateras. Senare ska den 

fungera som en guide för ägare och nyttjanderättshavare angående brandskyddet och eventuellt 

utgöra grund för det systematiska brandskyddsarbetet enligt LSO, Lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (se vidare under kapitel 5.7). 

 

I regeringens proposition (1993/94:178) om ändringar i plan- och bygglagen, som visserligen inte är 

en lag, men ger en viss inblick i lagstiftarens tankegång, går det också att utläsa att tanken är att 

brandskyddsdokumentationen ska finnas framme till samrådet:  

 

Man kan skilja mellan dokumentation som behövs vid samrådet, före arbetets 

påbörjande, under arbetets genomförande och efter arbetets slutförande. Vid 

samrådet kan förutom huvudritningar och konstruktionshandlingar, behövas t.ex. 

(…) en brandskyddsdokumentation. Genomgången av dessa frågor kan leda till att 

verifieringar krävs i något eller några avseenden. Många gånger är det lämpligt 

att byggherren ser till att behovet härav klarläggs innan arbetena påbörjas   

(Ändring i plan- och bygglagen, m.m., 1995. 9kap.10§1st.). 

 

Även Jönsson et al (2005) anser att en första version av brandskyddsdokumentationen bör kunna 

presenteras senast vid byggsamrådet och sedan revideras under byggprocessen. Detta därför att det 

mest komplicerade och kunskapskrävande av alla skeden är projekteringen. Och eftersom arkitekten 

och byggherren i de flesta fall inte är tillräckligt insatta i de nyaste kunskaperna inom det dynamiska 

brandskyddsområdet, bör en brandskyddskonsult tidigt kopplas in i ett projekt. Det har även visat sig 

att det är i det tidiga skedet som möjligheterna är som störst att utforma en kostnadseffektiv 

brandskyddsstrategi för en byggnad. Det finns nämligen stora skillnader mellan den faktiska 
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användningen av pengar under ett byggprojekt och möjligheten att påverka användningen (se figur 6 

nedan). 

 
Figur 6. Skillnad i påverkansmöjlighet och faktisk användning av pengar i byggprojekt. (Jönsson et al. 2005) 

 

Därför är det enligt Jönsson et al (2005, s.46) bättre att komma in i projektet tidigt och därmed inte 

rekommendabelt att som brandskyddskonsult ”producera en brandskyddsdokumentation över ett 

redan färdigt projekt som konsulten inte kunnat påverka”. 

 

5.2 Brandskyddsdokumentationer under olika skeden 
En brandskyddsdokumentation genomgår olika faser. Dock finns inga klara regler eller praxis 

angående namngivning av brandskyddsdokumentationer i olika skeden i byggprocessen. Därför 

förekommer många varierande benämningar. En del kallar den för beskrivning till dess att byggnaden 

är klar, medan andra kallar den för dokumentation under hela processen. När Boverket använder 

begreppet brandskyddsdokumentation i byggreglerna avser de en dokumentation som kan existera 

under hela byggprojektet, men kravet är att den skall gälla den färdiga byggnaden. 

 

Svenska Brandskyddsföreningen anser att en brandskyddsdokumentation, utifrån kraven i BBR, bör 

benämnas brandskyddsdokumentation, och sedan ha underrubriker som förtydligar statusen på 

dokumentationen. Dessa kan t.ex. vara ”projekteringsunderlag” eller ”relationshandling” (Fallqvist & 

Klippberg, 2005). 

 

SIS (Swedish Standards Institute), som är ett institut som arbetar med att utarbeta svenska 

standarder, har givit ut rekommendationer för utformning av olika sorters bygghandlingar. Enligt 

dessa bör handlingar i olika skeden av byggprocessen kallas förslagshandling, huvudhandling och 

bygghandling. Här utgör förslagshandlingar ”en översiktlig redovisning av husets eller anläggningens 

utformning”. Beroende på olika programkrav eller förutsättningar kan alternativa lösningar vara 

motiverade. Efter utvärdering av förslagshandlingarna upprättas huvudhandlingar för projektet. 

Detta innebär en ”fördjupning av utformningen till en definitiv lösning i avseende på form, 
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konstruktion och installationer”. De olika delar av projektet som är beroende av varandra samordnas. 

I bygghandlingarna redovisas den definitiva och detaljerade lösningen till projektet. ”Kompletta 

bygghandlingar innefattar alla handlingar som är nödvändiga för tillverkning och produktion av huset 

med alla sina detaljer” (Bygghandlingar 90 del 1, Redovisningsformer). 

 

Eriksson och Svensson (2003) tar också upp dessa benämningar som förslag, men skriver även att 

dessa inte används konsekvent idag. Istället har de givit förslag på benämningar, listade efter i vilket 

skede de kommer in i byggprocessen: 

 

 Projekteringshandling – utgör underlag för fortsatt projektering. Innehåller ofta 

flera olika brandtekniska lösningar för att utgöra underlag för kommande beslut. 

 Systemhandling – beskriver den planerade byggnadens konstruktions- och 

installationssystem. Underlag för detaljprojektering.  

 Förfrågningsunderlag – handling som utgör underlag för upphandling av bl.a. 

entreprenör och underentreprenörer.  

 Bygghandling – Brandskyddsdokumentation med ökad detaljeringsgrad som 

redogör för utformning av brandskyddet. Underlag för byggnation. 

 Relationshandling – Reviderad brandskyddsdokumentation som sammanställs efter 

det att brandskyddet färdigställts. Ska överensstämma med den färdiga byggnaden. 

Underlag för förvaltningsskedet. 

 

5.3 Hur görs en brandskyddsdokumentation? 
Det normala förfarandet är att brandkonsulten som upprättar brandskyddsdokumentationen har det 

övergripande ansvaret för brandskyddet och kommer med principlösningar. Dock är det inte rimligt 

att brandkonsulten har ansvar för detaljlösningar och utföranden. Detta blir således ett uppdrag för 

de olika tekniska konsulterna. Dock är det viktigt att genom kontrollplaner och egenkontroll se till att 

lösningarna blir yrkesmässigt och korrekt utförda, för att byggnaden ska kunna bibehålla det 

brandskydd som utlovats.  

 

I och med att dokumentationen tas fram innan olika ingrepp utförts beskriver den ett blivande läge 

och ändras under byggprocessens gång. Enligt Eriksson och Svensson (2003, s.48) skall resultaten av 

samråden och projekteringen dokumenteras i brandskyddsdokumentationen. Den ska behandla 

villkoren för utformningen samt brandskyddets utformning. Vidare krävs brandskyddsdokumentation 

i alla byggärenden, men i enkla ärenden kan det räcka med att brandskyddet ritas in på en ritning. 

För de flesta byggnader behöver dock en separat handling upprättas. ”Brandskyddsdokumentationen 

är ett aktivt dokument som utgör ett underlag i såväl projekteringsskedet som byggskedet, men även 

i förvaltningsskedet av den färdiga byggnaden”. 

 

Nedan (figur 7) följer en schematisk bild av hur arbetsgången med brandskyddsdokumentationer kan 

gå till. 
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När byggnaden är färdigställd bör alltså en relationshandling upprättas som beskriver slutresultatet. 

Detta eftersom ändringar ofta förekommer under själva uppförandet. Görs detta rätt är 

dokumentationen en bra grund för ägare och nyttjanderättshavare när de ska arbeta med sitt 

systematiska brandskyddsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor. Med en väl utförd 

brandskyddsdokumentation kan ägare/nyttjare lätt sätta sig in i hur byggnadens brandskydd är 

uppbyggt och hur det är tänkt att fungera. Detta kan vara viktigt eftersom ägare/nyttjare enligt LSO 

behöver arbeta med ett systematiskt brandskyddsarbete (se vidare under kapitel 5.7). 

 

Enligt Jönsson et al (2005) är detta också den mest påtagliga nyttan med dokumentationen av 

brandskyddet, att den kan fungera som ett bra underlag för det systematiska brandskyddsarbetet 

som ska bedrivas i förvaltningsskedet. 

 

Figur 7. Tillvägagångssätt vid tillverkning av brandskyddsdokumentationer, fritt efter Fallqvist och Klippberg (2005). 
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5.4 Innehåll och utseende 
Det har länge saknats ett reglemente, och en etablerad praxis, i branschen angående 

brandskyddsdokumentationers innehåll och utseende. Jönsson et al (2005, s.46) hävdar att 

brandskyddsdokumentationen ska vara en ”strukturerad sammanställning i rapportform av 

projekteringen” samt innehålla en checklista för att inte glömma något.  

 

Nedan, i figur 8, ges ett förslag på vad som minst bör ingå. 

 

 

1. Namn och kompetens på personen som har det överordnade ansvaret för brandskyddsprojekteringen. 

2. Namn och kompetens hos personen som har gjort den aktuella analysen. 

3. Namn och kompetens hos personen som kontrollerar den aktuella analysen. Denna person måste ha minst lika 

hög kompetens som den person som utför analysen. 

4. En beskrivning av den valda brandskyddsfilosofin som skall inkludera: 

a) Behov av verifiering. 

b) De funktionskrav som utgör bassen för lösningen, inklusive valet av acceptanskriterier. 

c) Skillnader mellan den valda lösningen och byggnormens detaljråd. 

d) Den övergripande strategin för att uppnå funktionskraven. 

e) En översiktlig beskrivning av den brandskyddstekniska analysen. 

f) En sammanfattning av designlösningen. 

5. Tydlig beskrivning av valda brandscenarier och varför de har valts. Varje antagande måste beskrivas och vara 

berättigat. Motivering till varför vissa scenarier inte har valts kan också vara nödvändig. 

6. Fullständig beskrivning av de använda datorprogrammen, inklusive nummer, datum, indata och en 

sammanfattning av utdata. Datorprogram som vunnit internationellt erkännande och genomgått förtest av flera 

användare är det acceptabelt att använda. 

7. Fullständig beskrivning av använda modeller, deras begränsningar och osäkerheter. 

8. Beskrivning av vilka kontroller på byggplatsen som måste göras. 

9. Plan för drift och underhåll. 

10. Förteckning över vad som ingår i dokumentationen i form av rapporter och ritningar, samtliga försedda med 

datum. 

11. Används regler (ange tydligt i referenslistan). 

Figur 8. Förslag på innehåll brandskyddsdokumentation (Jönsson et al, 2005). 

 

Svenska brandskyddsföreningen har i en skrift (Fallqvist & Klippberg, 2005) också givit förslag på 

lämpligt innehåll och struktur i en brandskyddsdokumentation. Den är något mer specifik och 

meningen har varit att visa på en lämplig struktur. Skriften är tänkt att fungera som en checklista och 

passa för alla olika sorters byggprojekt.  Innehållet beskrivs med en uppsättning lämpliga rubriker, 

samt underrubriker där mer detaljerad information finns. De rubriker som identifierats inklusive 

förslag på uppgifter som ska redovisas ses i figur 9. 
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Inledning. Här ges information om beställare, vem som upprättat dokumentationen, vilken byggnad som avses, vilka 

underlag som utgjort grunden för dokumentationen, etc. 

Byggnadsbeskrivning. En enkel beskrivning av byggnaden, inklusive våningsantal, vind, brandteknisk klass och teknisk 

beskrivning av konstruktion: stomme, bjälklag, fasad, yttertak osv. 

Övriga projekteringsförutsättningar. Här kan särskilda förutsättningar som har betydelse för brandskyddets utformning 

redovisas, exempelvis typ av verksamhet och räddningstjänstens insatstid. 

Mindre avvikelser och alternativ utformning. Med mindre avvikelser menas den typ av avvikelse som byggnadsnämnden 

kan godkänna vid särskilda skäl enligt BBR 1:22. Med alternativ utformning menas analytisk dimensionering som medges i 

BBR 5:11, som fordrar speciell utredning. 

Utrymning. Här redovisas byggnadens utrymningsstrategi, t.ex. organisation vid utrymning, avstånd, strategier, tillgång 

till utrymningsväg, typ av trapphus, vägledande markeringar och larmanordningar. 

Skydd mot brandspridning inom brandcell. Beskriver brandcellernas ytskikt på väggar och tak samt isolering av rör och 

golvbeläggning etc. 

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller. Beskriver brandcellsindelning, brandklasser, lösning för 

genomföringar, brandspridning i väggar, sektionering av vind osv. 

Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Beskrivning av åtgärder tagna för att hindra spridning av brand till 

närliggande byggnader, exempelvis avstånd närliggande byggnader, brandmurar och utformning takfot etc. 

Luftbehandlingsinstallation. Beskrivning av vilken ventilation som installeras i byggnaden; typ av system; strategier för 

och acceptansnivåer av, brandgasspridning, materialval och upphängningsanordningar. 

Uppvärmningsanordningar. Har uppvärmningsanordningar som t.ex. pannrum, eldstäder eller rökkanaler betydelse för 

brandskyddet kan detta redovisas här. 

Bärförmåga vid brand. En teknisk beskrivning av byggnadens stomme och bärverk, både stomstabiliserande och ej 

stomstabiliserande, balkonger/loftgångar, takkonstruktion och takfot. 

Åtgärder för att underlätta släckning. Beskrivning av räddningstjänstens förmåga, tillträdesväg, angreppsväg, 

brandgasventilation, vattentillgång osv. 

Brandtekniska installationer. En beskrivning av de installationer som gjorts, både manuella och automatiska, t.ex. 

sprinkler, automatiskt brandlarm, utrymningslarm och brandvarnare. Till detta bör anges syften, dimensioneringsmetod 

och regler för installation. 

Övriga brandtekniska åtgärder. Eventuell beskrivning av övriga åtgärder. 

Planer för drift och underhåll. Kan innehålla exempelvis planer för luftbehandlingsinstallationen, brandlarm, släcksystem, 

håltagningar i brandcellsgränser. 

Ritningar. Exempelvis situationsplan och brandritningar. 

Bilagor. Exempelvis beräkningar, utredningar, typgodkännande och olika sorters intyg.  

Figur 9. Förslag på innehåll och lämplig rubriksättning för brandskyddsdokumentationer (Fallqvist & Klippberg, 2005). 

 

Denna disposition har i många fall visat sig vara användbar och fungerat tillfredsställande. Den är 

också relativt väl inarbetad i branschen och används av flera brandskyddskonsulter. Enligt Lundin 

(2001) finns dock fall när de behöver kompletteras ytterligare, och då speciellt när det handlar om 

analytisk dimensionering. 

 

5.5 Kravnivå eller tekniskt utförande? 
Enligt Fallqvist och Klippberg (2005) finns två olika godtagbara sätt att utföra en 

brandskyddsdokumentation. Antingen beskrivs samhällets lägsta godtagbara nivå för brandskyddet, 

eller också beskrivs det faktiska utförandet. Dessa behöver nämligen inte nödvändigtvis vara samma. 

Enligt det senare sättet utvecklas dokumentationen från att i början av projektet vara en vägledning 

för övriga konsulter att välja utformning och system, till att bli mer detaljerad och beskrivande, för 

att i slutändan omvandlas till relationshandling och till största delen beskriva det aktuella utförandet. 

I det andra fallet beskrivs enbart den lägsta godtagbara nivån i relationshandlingen utifrån kraven i 

Boverkets byggregler.  
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Fördelen med att beskriva lägsta kravnivån är att det är en användbar information till ägare och 

nyttjare vid framtida förändringar av byggnaden. Nackdelen är att brandskyddsdokumentationen i 

princip endast blir en sammanställning av brandskyddsreglerna i BBR, något byggherren skulle kunna 

läsa sig till själv. Fördelen med en beskrivning av det faktiska utförandet är att det utgör ett kvitto på 

hur byggnadens brandskydd är upplagt, komplett med ändringar under byggtid. I detta fall utgör det 

även ett utmärkt underlag för det fortsatta systematiska brandskyddsarbetet.  

 

I Boverkets rapport ”Utvärdering av ändringar i byggregleringen: Brand” (1997) framgår det även 

tydligt att det är det faktiska utförandet som avses i BBR:  

 

I första hand skall man i brandskyddsdokumentationen få svar på förutsättningarna 

för utförande samt brandskyddets utformning. Det räcker inte med att tala om att 

man skall uppfylla de krav som ställs i BBR utan man måste naturligtvis beskriva hur 

detta skall ske (appendix I, s.65). 

 

Dock går det att i ett tidigt projekteringsskede (”projekteringshandling”) tänka sig att 

brandskyddsdokumentationen enbart anger kravnivåer för att sedan till byggskedet (”bygghandling”) 

ange hur det tekniska utförandet ska gå till. Efter uppförandet (”relationshandling”) beskriver 

dokumentationen det tekniska utförandet inklusive ändringar som gjorts i byggskedet. 

 

5.6 Vem får göra brandskyddsdokumentationer? 
Boverket har föreskrivit att en sakkunnig kontrollant inom brandområdet skall ha ”tillräcklig 

kompetens för att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra kontroller som behövs för att verifiera 

samhällets krav på säkerhet i händelse av brand” (BFS 1996:54, 1§). Vidare ska sakkunnig kontrollant 

kunna certifieras inom brandområdet av ackrediterade certifieringsorgan.  

 

Boverket skiljer på två nivåer av behörighet, normal (N) och kvalificerad (K). Behörighet N krävs vid 

byggnadsverk där ”brandskyddet projekterats med hjälp av vedertagna lösningar angivna i t.ex. 

handböcker”. Detta syftar på den förenklade dimensioneringen. För behörighet N gäller att personen 

i fråga ska ha lägst ingenjörsutbildning, brandteknisk kunskap motsvarande utbildning i förebyggande 

brandskydd för brandmästare samt ha varit yrkesverksam som projektör eller kontrollant av 

byggtekniskt brandskydd i minst tre år (BFS 1996:54, §§3-7). 

 

Behörighet K krävs vid arbete med byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av 

analytisk dimensionering. För behörighet K skall finnas en allmän teknisk kunskap genom avlagd 

examen från lägst ingenjörsutbildning, brandteknisk kunskap motsvarande de brandtekniska kurser 

som ingår i brandingenjörsutbildning vid teknisk högskola samt ha varit yrkesverksam minst tre år 

som projektör eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd som projekterats med hjälp av 

ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar (BFS1996:54 §§3-7). 

 

Eriksson och Svensson (2003) ger också förslag på kompetens inom området brandskydd. Här skiljs 

på olika nivåer av utformning av det byggnadstekniska brandskyddet. Nivå 1 motsvarar förenklad 

dimensionering. Nivå 2 motsvarar att avsteg gjorts från förenklad dimensionering. Denna nivå är 

uppdelad i A, B och C. 2A och 2B krävs vid mindre avsteg från BBR och nivå 2C krävs vid omfattande 

avsteg. För att vara behörig på de olika nivåerna krävs olika kompetens: 
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 Nivå 1: Person med lämplig utbildning inom byggnadstekniskt brandskydd 

samt dokumenterad erfarenhet av brandteknisk projektering, eller 

motsvarande (Jmf N behörighet BFS 1996:54). 

 Nivå 2 A-B: Brandingenjör samt dokumenterad erfarenhet av brandteknisk 

projektering, eller motsvarande (Behörighet K). 

 Nivå 2 C: Brandingenjör med riskutbildning samt dokumenterad 

erfarenhet av riskbaserad brandteknisk projektering, eller motsvarande. 

 

5.7 Systematiskt brandskyddsarbete 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, skall  

 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i 

skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid 

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand 

(2003:778, 2kap. 2§). 

 

I förvaltningsskedet av byggnadsverket skall alltså ägaren eller nyttjanderättshavaren vidta åtgärder 

mot uppkomst av brand samt begränsa skador av brand. De skall även ha utrustning för släckning och 

livräddning. Detta ska göras i skälig omfattning. Statens räddningsverk (nuvarande Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB) har klargjort vad ett skäligt brandskydd är i sina allmänna råd 

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete:  

 

Systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas såväl med avseende på 

förebyggande åtgärder som på de åtgärder som planeras i händelse av inträffad 

brand. Det innebär att ägare och nyttjare fortlöpande bör vidta de åtgärder som 

behövs för att få bort eller minska risken för brand (SRVFS 2004:3). 

 

Ägare och nyttjanderättshavare till alla byggnader och andra anläggningar behöver ha kunskap om 

brandskyddet. Enligt MSB fungerar inte enstaka kontroller av utförda brandskyddsåtgärder, eftersom 

det inte ger besked om hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Därför bör ett 

brandskyddsarbete bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de brandrisker som finns. 

Ett tillfredsställande brandskydd bör omfatta byggnadens och verksamhetens brandskyddsåtgärder 

vägda mot de brandrisker som finns. Dokumentationen bör redogöra för byggnaden och dess 

brandskyddslösningar, verksamheten, den organisation som finns för brandskyddet samt fortlöpande 

dokumentation om eventuella ändringar (SRVFS 2004:3). 

 

Dock behöver inte alla objekt ha sitt systematiska brandskyddsarbete dokumenterat, även om det 

alltid underlättar och rekommenderas. De byggnader som behöver en skriftlig dokumentation av 

brandskyddet är exempelvis höga eller komplexa byggnader och byggnader projekterade med 

analytisk dimensionering. Andra exempel är byggnader där verksamheten medför risker såsom 

skolor, hotell och sjukhus, byggnader där organisationen är viktig för brandskyddet såsom 

butiksgallerior och konsertlokaler samt om omkringliggande verksamheter utgör risk, t.ex. närhet till 

rekommenderade transportleder för farligt gods. 
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Slutligen poängterar MSB att för de byggnader som är utförda efter det att föreskriften om 

brandskyddsdokumentation tillkom, kan denna tjäna som en god grund för det systematiska och 

kontinuerliga brandskyddsarbetet.  I förvaltningsskedet ”kompletteras dokumentationen från 

byggskedet med uppgifter om den verksamhet som bedrivs i byggnaden, de förändringar som görs 

och den organisation som finns för brandskyddet” (SRVFS 2004:3, s.3). 

 

5.8 Efter byggtid/under brukstid 
Det räcker inte med att uppföra byggnaden brandsäkert utan skyddet skall bestå under hela 

livslängden, och byggherren kan även efter uppförandet få stå till svars för felaktigheter under 

uppförandet. I samband med att byggskedet sedermera övergår till förvaltningsskedet blir ägaren 

ansvarig för att underhålla byggnaden och att hålla säkerhetsanordningarna i stånd. En viktig punkt 

här är informationsutbytet mellan byggherre och ägare, t.ex. genom brandskyddsdokumentationen. 

Därför spelar denna en central roll även för den färdiga byggnaden.  

 

Enligt Eriksson och Svensson (2003) är det framförallt för att ägaren ska få en förståelse för 

brandskyddet och underhåll som informationsutbytet skall ske. Att detta sker är byggherrens ansvar, 

och därför kan det vara bra att redan i byggskedet utgå från att brandskyddsdokumentationen 

kommer att utgöra ett underlag för den fortsatta dokumentationen av brandskyddet i 

förvaltningsskede. Brandskyddsdokumenten kan tidigt kompletteras med när lokalerna kommer att 

tas i bruk, beskrivning av planerade verksamheter och eventuella uppgifter om ägare och planerade 

innehavare. Givetvis ska ägaren komplettera dokumentationen ytterligare med t.ex. organisation vid 

brand, brandskyddsansvarig osv. 

 

Det har framkommit att det finns en del svårigheter vid överlämningen av 

brandskyddsdokumentationen till ägaren. Bl.a. har Åkesson (1997) skrivit om problemet med att få 

ägaren att förstå det ibland komplicerade ”tekniska” språket i dokumentationen. Detta har i flera fall 

lett till att ägare inte får chansen att bedriva det systematiska brandskyddsarbete som lagen kräver, 

eftersom denne inte förstår underlaget. Bl.a. har ägare enbart två år efter inflyttning inte själva varit 

medvetna om t.ex. brandlarmet och dess funktion. Detta har lett till att en del brandkonsulter 

numera gör en populärversion av relationshandlingen av brandskyddsdokumentationen, som ägare 

och nyttjanderättshavare sedan kan använda som grund i sitt systematiska brandskyddsarbete. 

Denna populärversion utgör en förenklad brandskyddsdokumentation med fokus på vad som är 

viktigt specifikt för nyttjanderättshavare eller ägare. 

 

Det är i högsta grad nyttigt för alla typer av byggnader att brandskyddsdokumentationen innehåller 

någon typ av drift- och underhållsrutiner. Utöver det allmänna rådet om drift och underhållsplaner i 

en brandskyddsdokumentation, finns i BBR även allmänna regler för byggnader där det bl.a. framgår 

att ”innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och 

när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras”. Anledningen till detta råd är 

att se till att kraven på byggnader och deras installationer som följer av byggreglerna skall vara 

uppfyllda under hela brukstiden. En sådan plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år. Vidare 

råder Boverket att ”samordnade funktionsprov som verifierar att installationerna uppfyller alla 

tillämpliga krav bör göras”. Angående brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem 

anges att byggnader inte bör tas i bruk ”innan ventilationssystem och brandskyddstekniska 
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installationer är i driftklart skick”. Vidare bör installationer som ska användas av 

fastighetsinnehavaren ha en ”enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning” (BFS 1993:57, s. 69-70). 

 

En drift- och underhållplan bör innehålla kontroller av de delar av byggnadens brandskydd som 

nämns i dokumentationen, och en utförligare checklista över vad som bör kontrolleras som är extra 

viktigt för just det objektet. En detalj som t.ex. kan innebära problem är nya genomföringar under 

brukstiden som kanske ofta görs av nyttjaren, som inte har full förståelse för hur byggnadens 

brandskydd är uppbyggt. Felaktiga genomföringar i brandcellsgränser kan avsevärt försämra 

brandskyddet. Kontroll av ytskikt kan också vara av intresse i en drift- och underhållsrutin, samt hur 

t.ex. utrymningsvägar hålls fria. 

 

Det är kommunen som, med stöd av LSO (5kap.1§) utövar tillsyn över efterlevnaden av nämnda lag. 

Den omfattar en kontroll av att ägaren och nyttjanderättshavaren följer lagstiftningen angående 

byggnadens totala brandskydd. Detta betyder att tillsynen inte utförs för bygglagstiftningen utan 

enbart över LSO. Enligt Jönsson et al (2005) finns en formell möjlighet att göra detta ändå, men det 

är något som inte görs i praktiken. Trots detta torde informationen från byggprocessen göra stor 

nytta hos kommunen i samband med tillsyner. Normalt utförs dessa tillsyner av kommunens 

räddningstjänst, och det bör även ligga i deras intresse att tillgodogöra sig information angående 

byggprocessen som underlag för eventuella insatser i samband med brand. 

 

Enligt Eriksson och Svensson (2005) bör kommunerna bli skyldiga att arkivera ritningar och 

brandskyddsdokumentationer, något dem inte behöver göra idag. Dock bör ett lokalt system i dylika 

fall arbetas fram i kommunen för att det ska ske på ett så friktionsfritt sätt som möjligt. Målet bör 

vara att relationshandlingen av brandskyddsdokumentationen skickas till både kommunens 

räddningstjänst och byggnadsnämnd. 
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6. Analys av brandskyddsdokumentationer för trähus  

6.1 Analyserade parametrar 
I kapitel fyra görs en sammanställning av kritiska parametrar kopplade till det byggnadstekniska 

brandskyddet i höga trähus, inklusive frågeställningar som en brandskyddsdokumentation bör 

besvara. Nedan följer en sammanfattning av parametrarna i kapitlet och de frågor som en 

brandskyddsdokumentation bör redogöra för. 

 

1. Stomme och bärande konstruktion - Brandteknisk klass? Material? Hur har det uppnåtts 

(beklädnad, gips)? 

2. Ytskikt utrymningsväg - Material i utrymningsvägarna? Uppfyller de rätt klass? Hur har det 

uppnåtts? 

3. Ytskikt övriga utrymmen - Material i väggar och golv? Klass? Hur har det uppnåtts? 

4. Brandstopp i konstruktion, hålrum och spalter – är det specificerat var olika brandstopp är 

placerade, och vilka sorts brandstopp det handlar om (utformning, material)? 

5. Genomföringar – har problemet tänkts igenom och hur har det lösts? 

6. Fasad - Hur är den byggd? Material? Brandteknisk klass? Används luftspalter och i så fall hur 

har problemet med brandspridning inom fasaden lösts? 

7. Tak och takfot - Val av material i takkonstruktionen? Utformning? Brandteknisk klass på 

takfot och på bjälklaget upp till vinden? Ventileringen? 

8. Vind – Aktivitet på vind: boende, förråd etc.? Hur är vinden sektionerad? Hur har 

avgränsning skett mot de övre lägenheterna? Vilket bjälklag har vinden? Hur är ventilationen 

utformad? 

9. Balkong - Hur är balkongerna placerade? Vilket material de består av? Vilken brandteknisk 

klass de ingår i? Hur uppfyller träkonstruktionen dessa krav? 

10. Sprinkler och tekniska byten - Finns sprinkler installerat? Vilka utrymmen omfattas? Har 

tekniska byten gjorts? Vilka? Resonemang? 

11. Drift och underhåll – Finns det en plan? Vad är med? Kontrolleras ytskikten? Inspekteras 

sprinkleranläggning? Instruktioner angående genomföringar? Vem sköter underhållet? 

12. Kontroll och egenkontroll – finns det en checklista för vad som ska kontrolleras under 

byggtiden? Vad kontrolleras? Vem sköter kontrollen? 

 

6.2 Analysresultat 
De insamlade brandskyddsdokumentationerna har bedömts med avseende på om de tar upp den 

nödvändiga informationen angående ovan nämnda parametrar och svarar på de frågor som listas 

ovan. I metoddelen framgår hur betygsättningen gjorts. Kortfattad motsvarar betyget ett (1) att 

ingenting nämns om den aktuella parametern i brandskyddsdokumentationen. En tvåa (2) motsvarar 

att informationen är bristfällig, om några eller någon enstaka relevant detalj angående parametern 

inte nämns. Det räcker alltså med att dokumentationen utelämnat någon enstaka fråga för att 

betyget två ska ges. Är informationen kring parametern fullgod, dvs. att all relevant information kring 

den tagits upp i rapporten, ges betyget tre (3). På detta sätt går det att få en överblick över vilka 

områden som är eftersatta och vilka som fungerar tillfredsställande. Tabell 4 nedan visar 

analysresultatet. Samtliga byggnader är bostadshus med stomme av trä. Ett ”-” visar att parametern 

inte ingår i byggnaden. Nederst i tabellen finns en ruta där ett genomsnitt för alla dokumentationer 

visas.   
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Tabell 4. Förekomsten av viktiga parametrar i befintliga brandskyddsdokumentationer, bostäder. 
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Det har även gjorts en jämförelse mellan fyra brandskyddsdokumentationer för andra hus än 

bostäder, se tabell 5 nedan. Här finns inte parametern ”balkong” med eftersom ingen av 

byggnaderna har sådana.  

 

 

  

Tabell 5. Förekomsten av viktiga parametrar i brandskyddsdokumentationer, övriga byggnader. 
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6.3 Resultatdiskussion 
Från tabellerna 4 och 5, ovan, kan tre möjliga utfall utläsas. Antingen är informationen i 

brandskyddsdokumentationerna gällande den aktuella parametern i princip fullgod, dvs. snittet ligger 

nära tre (snittet grönmarkerat i tabellen).  Eller så ligger snittet runt två och strax över, vilket 

motsvarar ”bristfällig” på något sätt (motsvaras av gula områden i tabellen). Slutligen finns 

kolumnerna som visar parametrar där den genomsnittliga informationen är som mest bristfällig, dvs. 

mellan 1: ”ingen information” och 2: ”bristfällig information” (som motsvaras av röda fält i tabellen). 

 

Som synes är de områden där brandskyddsdokumentationerna brister i störst utsträckning de som 

behandlar ”brandstopp inne i konstruktionerna”, ”planer för drift/underhåll” och ”kontroll”. ”Fasad”, 

”tak och takfot”, ”vind”, ”balkong” och ”stomme/bärande konstruktion” ligger någonstans i spannet 

mellan ”bristfällig” och ”fullgod”. Allra bäst klarar sig ”ytskikt i utrymningsväg”, ”ytskikt i övriga 

utrymmen”, ”genomföringar” samt ”släcksystem inklusive tekniska byten”. 

 

Att ytskikt spelar en stor roll för brandens utveckling i en brandcell har flera försök visat (Jönsson et 

al 2005). I utrymningsvägar där det potentiellt kan röra sig stora mängder människor är det 

utomordentligt viktigt att ytskikten inte inverkar på brandens utveckling eller rökspridningen, och att 

ytskiktet i möjligaste mån står emot brandbelastningen under långa perioder. Ytskikt regleras också 

tämligen strikt i BBR vilket gör att det inte är förvånande att dessa parametrar är noggrant beskrivna i 

alla brandskyddsdokumentationer.  

 

Utrymningsvägen (och dess ytskikt) är också den av parametrarna som tydligast har en koppling till 

fjärde punkten i 4§ BVF, angående kravet att personer skall ta sig ut, dvs. det överordnade kravet.  

Även sprinkler och tekniska byten har en väldigt direkt påverkan på människors möjligheter att 

utrymma byggnader. Parametrar som brandstopp, genomföringar, utformning av vind och balkong 

samt val av fasad och takkonstruktion har en mer indirekt påverkan på människor eftersom de till 

största delen hänger ihop med begränsning av brandspridning. Dessa är kopplade till andra punkten i 

4§ BVF, där utveckling och spridning av brand inom byggnad skall begränsas. Fasad och tak hänger 

också ihop med kravet att spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas. En sådan 

parameter som stomme och bärande konstruktion har ingen direkt betydelse i själva 

utrymningsfasen utan detta gäller på något längre sikt, då BBR i många fall föreskriver att en byggnad 

ska vara utförd i exempelvis R60, dvs. kunna stå stadigt under minst 60 minuter. I det läget förutsätts 

att samtliga personer skall vara utrymda och kraven i BBR (och parametern som sådan) syftar mer 

mot att byggnadsverkets bärförmåga vid brand ska bestå under en viss tid för att t.ex. 

räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktats. 

 

Sprinklers och tekniska byten är också en parameter som genomgående fått bra betyg i analysen. 

Boendesprinkler är en dyr teknisk installation som avsevärt höjer byggnadens brandskydd. Ofta 

installeras den p.g.a. att byggherren vill utföra ett tekniskt byte av någon anledning, ofta 

arkitektoniskt. Exempel på byten kan vara träfasad, lägre ytskiktsklass eller längre utrymningsvägar. 

Det förefaller naturligt att vid avsteg från BBR och det befintliga regelverket klargöra hur det tekniska 

bytet gått till. Därför förvånar inte heller detta höga betyg. I nya BBR framgår att om mer än två 

tekniska byten genomförs bör analytisk dimensionering tillämpas.  Detta för att verifiera att hela eller 

delar av brandskyddet inte slås ut av enstaka händelser. Vid analytisk dimensionering är det också i 
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allmänhet en utförligare beskrivning i brandskyddsdokumentationen, vilket borde borga för att det 

kommer att vara väl utförda beskrivningar av sprinklers och tekniska byten i framtiden. 

 

Att genomföringar får högt betyg beror troligtvis på att det är ett otroligt viktigt moment som om det 

görs fel kan leda till enorma konsekvenser, för alla typer av hus. Felaktigheter i genomföringen i en 

brandcellavskiljande vägg kan bl.a. leda till att brandgaser sprids och att hela brandcellsfunktonen 

fallerar. Önskvärt vore om noteringar angående detta problem skulle finnas med i drift- och 

underhållsinstruktionerna, för att få framtida ägare att förstå vidden av problemet. 

 

Stomme och bärande konstruktion har fått ett snitt på ”2,59”. Bärförmåga och stomstabilitet nämns 

på något sätt i alla brandskyddsdokumentationer, det som i detta fall drar ned snittet är att i några 

fall nämns enbart kravnivån, dvs. var det ska vara R60 eller R90. I dessa fall ges betyget ”2” eftersom 

det även bör anges hur detta uppnås. Här ligger nog problematiken i att brandkonsulten som 

upprättar brandskyddsdokumentationen inte vet hur konstruktören dimensionerar den bärande 

delen av konstruktionen, och därför nöjer sig med att ange kravnivån i dokumentationen. Detta 

problem borde dock gå att lösa genom kontakter mellan brandkonsult och konstruktör. Det är 

trotsallt ingen ingående beskrivning av konstruktionen som ska göras utan mer en övergripande 

redogörelse för hur den är dimensionerad.  

 

I fallen med balkong, fasad, vind och tak varierar betygen mer. Här är dessa parametrar i flera fall 

helt utelämnade, i vissa fall fullgoda, i andra fall anges enbart kravnivå eller också är informationen 

alltför knapphändig för att det ska gå att bilda sig en uppfattning om dem. Dessa parametrar hamnar 

alla mellan ”2” och ”2,4”. Som tidigare nämnts kan dessa i vissa fall spela avgörande roller i 

brandförlopp, både för spridningsrisk mellan brandceller och för spridningsrisk till närliggande 

fastigheter.  Det kan även vara på det sättet att vissa avsteg från regler i BBR kan göras om huset 

utrustas med t.ex. balkong. I samtliga fall är det viktigt att beskriva hur resonemanget förts runt 

dessa olika parametrar. Detta bör kunna bli bättre i flertalet av brandskyddsdokumentationerna. 

 

Planer för drift och underhåll får ett lågt betyg. I flera fall existerar de inte, vilket får sägas vara 

märkligt. I vissa fall är inte nödvändiga punkter med vilket resulterar i betyget ”bristfällig”. Jönsson et 

al (2005) har skrivit om behovet av instruktioner i en drift- och underhållsplan, t.ex. kan i efterhand 

gjorda håltagningar leda till en mycket snabb brand- och brandgasspridning. I samband med 

träfasader är det även av intresse med kontroller av ytskikt med någorlunda jämna intervaller. De 

planer som påträffats är påfallande schablonmässiga och verkar inte vara anpassad för en specifik 

byggnad. 

 

Lägst betyg får brandstopp inne i konstruktion och hålrum. I trähus är dessa ofta nödvändiga för att 

förhindra brandspridning inne i konstruktionen. Därför är det uppseendeväckande att så pass få 

brandskyddsdokumentationer beskriver och hanterar fenomenet på ett fullgott sätt. Troligtvis 

hänger detta ihop med bristande kunskap om problem med krypbränder och s.k. skorstenseffekter i 

vertikala hålrum i konstruktioner. Detta kan utgöra problem i alla typer av byggnader och 

konstruktionslösningar men är antagligen allvarligast i träkonstruktioner. Även detta kan hänga ihop 

med en bristande kunskap hos brandkonsulten. Det är konstruktörens ansvar att dimensionera 

byggnaden och brandkonsultens uppgift att projektera brandskyddet, men problemet bör i detta fall 

kunna lösas genom tätare kontakter dem emellan. 
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Kontroll får i fallen med bostadshus låga ”1,86” och i övriga fall ”2,5”. Att betyget för kontroll är 

högre i fallen med övriga hus kan bero på att det ofta ställs högre krav från byggnadsnämndens sida 

angående kontrollplaner vid analytisk dimensionering än vid förenklad. Tre av fyra i gruppen ”övriga” 

är nämligen projekterade genom analytisk dimensionering. Betyget ”1,86” för bostadshusen är dock 

väl lågt, även för byggnader dimensionerade med förenklad dimensionering. Det är svårt att förklara 

varför det är såpass undermåligt. I normalfallet upprättas en kontrollplan av byggherren eller 

byggherrens sakkunnige, som byggnadsnämnden sedan beslutar om.  Här bör stå med att det ska 

upprättas en brandskyddsdokumentation och exempel på viktiga kontrollpunkter i innehållet. Det 

bör vara med information om egenkontroll i alla brandskyddsdokumentationer, men särskilt när 

byggnaden har trästomme och då vissa inte syns vid en utförandekontroll. Under detta avsnitt bör en 

kontroll av parametrarna i avsnitt 5.3.1 – 5.3.11 ingå. I ett tidigt skede kan 

brandskyddsdokumentationen ta upp en checklista på vad som bör kontrolleras under byggtiden. 

 

De båda tabellerna skiljer sig generellt sett inte mycket från varandra. För tre parametrar 

(genomföringar, vind och släcksystem) får bostadshusens dokumentationer ett betygssteg bättre. 

Kontroll/egenkontroll är bättre för övriga hus. I resterande fall hamnar de inom samma betygsnivå, 

dock med generellt högre snitt för bostadshusen. Tilläggas bör att för de övriga husen är underlaget 

litet vilket medför att en enskild byggnads betyg får ett stort genomslag i snittbetyget.  

 

Vad som inte framgår av sammanställningen i rapporten är vissa viktiga delar av det 

byggnadstekniska brandskyddet som de flesta av de insamlade brandskyddsdokumentationerna 

beskrev på ett fullt godtagbart sätt. I första hand hur utrymningsvägar och gångavstånd 

dimensionerats samt en beskrivning av räddningstjänstens insatsförmåga. Både räddningstjänstens 

insatsmöjligheter och strategin för utrymning av en byggnad är starkt kopplade till det övergripande 

lagkravet i Sverige angående byggnadstekniskt brandskydd, nämligen att personer i byggnaden ska 

kunna lämna den eller räddas på annat sätt (t.ex. med assistans från räddningstjänst). Dock är dessa 

inte med i rapporten då målet var att ta fram relevanta risker för trähus, och dessa bedöms inte 

utgöra specifika risker kopplade till byggandet av hus i trä. Det kan ändå vara värt att notera detta 

faktum. 
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7. Slutsats och diskussion 

7.1 Riktlinjer för brandskyddsdokumentationer 
Brandskyddsdokumentationer spelar en viktig roll i så väl projekterings- som byggfas och i 

bruksskedet. Det är mycket som fungerar tillfredsställande gällande dokumentationerna i dag, och de 

fyller en viktig funktion i byggprocessen. Därför är det också viktigt att följa upp och studera kvalitén 

på utförandet och innehållet. Som tidigare visats finns viss tidigare forskning som visat på brister, 

främst i dokumentationer för hus projekterade med analytisk dimensionering. I denna studie har en 

genomgång av rådande litteratur gjorts, samt en studie av viktiga parametrar som bör beröras i 

dokumentationen. Nedan följer förslag på riktlinjer för utformning, tillvägagångssätt och innehåll i 

brandskyddsdokumentationer för flervåningshus med bärande konstruktion av trä. 

 

7.1.1 Tidpunkt 

Som visats tidigare i rapporten är det av stor vikt att initieringen av brandskyddsdokumentationen 

kommer igång tidigt i byggprocessen, för att tidigt få in brandskyddsfrågor i projekteringsfasen av 

byggprocessen. Projekteringen är nämligen den mest komplicerade och kunskapskrävande av alla 

skeden, och det har även visat sig att det är i det tidiga skedet som möjligheterna att utforma en 

kostnadseffektiv brandskyddsstrategi för en byggnad är som störst. Dokumentationen fungerar också 

som underlag för övriga tekniska konsulter och entreprenörer på projektet. Då byggherrarna ofta 

inte har specifik kunskap inom brandområdet är det viktigt att de redan tidigt i planeringen av 

byggnaden tar kontakt med brandkonsulter för att få hjälp brandskyddsfrågorna. 

 

Att ha en variant av brandskyddsdokumentationen framme redan till samrådet är att föredra. Att 

detta sker är byggherrens ansvar. Då brandingenjörsvetenskapen i förhållande till övriga delar av 

byggandet är relativt ung faller sig detta i många fall inte naturligt, och i flera fall kommer 

brandskyddsfrågor in sent under projekteringen, eller t.o.m. under byggstarten. Eftersom det har 

visat sig att det av ekonomiska skäl är bättre med en tidig kontakt med brandkonsulter för att initiera 

brandfrågor bör detta i framtiden leda till att byggherrarna i större utsträckning blir mer motiverade 

till att beröra brandfrågor redan i planeringsstadiet.  

 

7.1.2 Benämningar 

Det finns ingen standard för vad brandskyddsdokumentationer under olika skeden kallas. Det bästa 

alternativet bör vara att kalla dokumentet för ”brandskyddsdokumentation” genom hela processen, 

och sedan använda olika underrubriker beroende på vilket skede processen befinner sig i. Eriksson 

och Svensson (2003) föreslår underrubrikerna: ”projekteringshandling”, ”systemhandling”, 

”förfrågningsunderlag”, ”bygghandling” och ”relationshandling”. Dessa används relativt ofta idag och 

får anses vara det lämpligaste sättet att namnge en brandskyddsdokumentation på. Dock kan det 

finnas varianter och avvikelser, t.ex. i enklare projekteringsfall. Åtminstone bör dessa tre finnas: 

 

 Projekteringshandling 

 Bygghandling 

 Relationshandling 
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7.1.3 Utförande 

Byggherren har totalansvaret för att byggnaden uppförs på ett för samhället godtagbart sätt. Det 

gäller naturligtvis även inom brandskyddsområdet. Det är dock orimligt att byggherren skall vara 

tillräckligt insatt i det komplicerade och mycket dynamiska området byggnadstekniskt brandskydd. 

Förutsättningen från Boverkets sida är då att byggherren, om han inte själv besitter brandteknisk 

kunskap, ansvar för att anlitar någon med erforderlig kompetens. Därför är det i normalfallet en 

extern sakkunnig inom brandområdet som sköter den övergripande branddimensioneringen och 

brandskyddsdokumenteringen. Det normala förfarandet är att brandkonsulten arbetar med det 

övergripande brandskyddet och kommer med principlösningar. Exempel på detta kan vara hur 

utrymningsvägar, bärande konstruktioner osv. dimensioneras, samt vilka krav som skall ställas på 

ytskikt, hur och var brandcellsgränser skall finnas, och hur planer för drift och underhåll samt 

kontroller ska utarbetas. Här har den sakkunnige en skyldighet att rätt åtgärder blir gjorda. 

Detaljlösningar och utföranden står övriga tekniska konsulter för, ofta på uppdrag av byggherren. 

Självklart svarar samtliga tekniska konsulter för att deras eget arbete blir utfört på ett korrekt sätt. 

 

Det är även byggherren som enligt lag skall se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 

utsträckning. Därför kan det vara lämpligt och även nödvändigt att få en s.k. ”second opinion”, 

angående de lösningar och dokument som sakkunnige brand har producerat, om det inte redan är 

ett standardiserat förfaringssätt hos den sakkunnige och dennes organisation. En ”second opinion” 

innebär att man anlitar externa sakkunniga för att utvärdera de lösningar som byggherrens konsulter 

arbetat fram. En person som kommer utifrån kan se med nya ögon på projektet och möjligtvis 

upptäcka felaktigheter som de inblandade missat.  

 

Även om brandkonsulten inte själv utför byggnadstekniska detaljlösningar är det viktigt att denne 

sätter sig in i vilka detaljlösningar som väljs då en kortfattad beskrivning av dem med fördel kan vara 

med i brandskyddsdokumentationen. Det är även viktigt att genom kontroll och egenkontroll se till 

att lösningarna blir korrekt utförda. Med egenkontroll menas att tekniska konsulter arbetar med att 

kontinuerligt utvärdera och kontrollera sig själva och sina egna detaljlösningar. Att detta sker är 

byggherrens ansvar och det bör denne ställa krav på. Med kontroll menas att de detaljlösningar som 

konsulter, och även byggherren själv, utför på plats bör kontrolleras noggrant av byggherren, 

lämpligtvis med hjälp av de tekniska konsulter som utfört arbetet eller av utomstående sakkunniga. 

 

Brandskyddsdokumentationen är ett aktivt dokument och ändras under byggprocessens gång. I 

projekteringsskedet utgör den ett underlag för övriga konsulter, i byggskedet anger den kravnivåer 

och utförande och när byggnaden är färdigställd upprättas en relationshandling som beskriver 

slutresultatet, inklusive ändringar i byggskedet. I förvaltningsskedet av den färdiga byggnaden är 

dokumentationen en bra grund för ägare och nyttjanderättshavare när de ska arbeta med sitt 

systematiska brandskyddsarbete enligt LSO.  

 

7.1.4 Innehåll och utseende med särskild hänsyn till höga trähus 

Som tidigare nämnts har Fallqvist och Klippberg (2005) kommit med förslag på hur en lämplig 

struktur och rubriksättning för brandskyddsdokumentationer kan se ut. Dessa riktlinjer får anses 

utgöra en bra grund för en brandskyddsdokumentation, då denna variant är heltäckande och relativt 

flitigt använd i Sverige idag. Det finns en poäng i att alla använder samma mall, eftersom det leder till 



 

45 

en standardisering av brandskyddsdokumentationerna i branschen. Detta är något som sannolikt 

skulle gynna beställarna.  

 

Med utgångspunkt i denna struktur, och utifrån analysen av brandskyddsdokumentationens 

utformning (kapitel 5) samt analysen av brandskyddsdokumentationens innehåll (kapitel 6), 

presenteras nedan ett förslag på utformning av brandskyddsdokumentationer och deras tekniska 

innehåll, som bör kunna användas vid upprättande av brandskyddsdokumentationer för höga trähus. 

Här ges även förslag på rubriker och var de kritiska parametrarna från kapitel fyra bör behandlas 

samt vad som är viktigt att beröra angående dem. Dock bör det noteras att även rubrikerna 

”utrymning”, ”ventilation” och ”anordningar för brandsläckning” bör tillkomma. Dessa tas inte upp 

här då de inte utgör risker specifikt för trähus. (Utrymning är ett överordnat lagstadgat krav på 

byggnader och skall behandlas i alla brandskyddsdokumentationer, ventilation utgör en stor risk för 

brandgasspridning generellt i byggnader och skall därmed också behandlas. Även räddningstjänstens 

angreppsvägar och hjälpmedel bör behandlas i alla typer av brandskyddsdokumentationer). 

 

Inledning 

Brandskyddsdokumentationen bör inledas med en beskrivning av vem som upprättat den, 

kompetensnivå samt vem som utför egenkontrollen. Här bör även anges vilken byggherre som är 

ansvarig och har initierat uppdraget, datum, vilken fastighet, vilka ritningsunderlag som funnits och 

om det gäller nybyggnad eller tillbyggnad. 

 

Vidare bör här ges en kortare information om byggnadstypen. 

 Antal våningar 

 Brandteknisk byggnadsklass 

 Kort redogörelse för konstruktionen  

 Uppgifter om antal besökare etc. (om det handlar om en samlingslokal eller liknande) 

 Läge på tomt 

 Närområdet  

 

Mer specifikt angående de grundläggande förutsättningarna för brandskyddet bör anges vilken 

verksamhet som avses, vilken brandbelastning som är dimensionerande, vilken 

brandeffektutveckling som kan väntas och vilka specifika risker som finns.  

 

Skydd mot brandspridning inom brandcell  

I detta kapitel skall ytskikten på väggar, golv, tak beskrivas. Här ingår parametrarna ”ytskikt övriga 

utrymmen” och ”ytskikt utrymningsvägar”. Här bör det anges vilket material och vilka ytskikt som 

valts, om de uppfyller rätt brandteknisk klass, samt hur detta har uppnåtts. 

 

Skydd mot brandspridning mellan brandceller  

I detta kapitel beskrivs byggnadens brandcellsindelning. Även specifika lösningar för att förhindra 

brand- och brandgasspridning till intilliggande brandcellerna bör redovisas. Detta inbegriper 

parametrarna ”brandstopp”, ”genomföringar”, ”fasad”, ”vind”, ”balkong”. Gällande brandstopp i 

konstruktion, hålrum och spalter, bör det specificeras var olika brandstopp är placerade, vilka sorts 

brandstopp det handlar om och material, utformning etc. Angående genomföringar bör 

problematiken med brandspridning beröras och det ska anges hur problemet lösts. Gällande fasaden 
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är det viktigt att ange hur den är byggd, vilket material som använts och vilken brandteknisk klass 

den har. Används luftspalter skall anges hur man förebyggt brandspridning inom fasaden. Eftersom 

det finns många olika sätt att utforma en vind på bör det framgå i brandskyddsdokumentationen 

vilken typ av aktivitet som äger rum på vinden, hur den är sektionerad i brandceller, hur 

avgränsningen utformas mot de översta lägenheterna, vilket bjälklag vinden har, hur ventilationen är 

utformad samt hur förbindelsen mot takfoten är utformad. Angående balkonger bör det redogöras 

för hur balkongerna är placerade, vilket material de består av, vilken brandteknisk klass de har och 

om de är konstruerade i trä: hur de uppfyller dessa krav. 

 

Skydd mot brandspridning mellan byggnader  

I detta kapitel beskrivs de insatser som gjorts för att förhindra att bränder sprids till intilliggande 

byggnader. Här beskrivs t.ex. vilka brandväggar som finns och var, samt avstånden till närliggande 

byggnader. Här skall också parametrarna ”tak och takfot” beskrivas. Vilket material som valts för 

takkonstruktionen, och hur den utformats, skall anges. Även brandteknisk klass på takfoten och på 

bjälklaget upp till vinden, samt ventileringen i anslutning till takfoten skall beröras. 

 

Bärförmåga vid brand  

Här ges en kort teknisk beskrivning av byggnaden och de olika byggnadsdelarna, och hur de motstår 

brand. Här ingår följaktligen parametern ”stomme och bjälklag (konstruktion)”. Här anges också 

vilken brandteknisk klass konstruktionen har, materialval och hur och med vilka metoder rätt klass 

har uppnåtts. 

 

Brandtekniska installationer  

I detta kapitel redovisas (i förekommande fall) parametern ”sprinkler och tekniska byten”. Här kan 

även övriga installationer som exempelvis brandlarm och utrymningslarm, lokaler ventilerade med 

övertryck etc. redogöras för. Installationerna bör redovisas utförligt. Då sprinkler används finns 

möjlighet till tekniska byten, och i de fallen bör resonemanget bakom de tekniska bytena föras. 

 

Planer för drift och underhåll  

Här redovisas parametern ”drift och underhåll”. I Drift- och underhållsinstruktionen bör ingå 

luftbehandling, nödbelysning, brandlarm, utrymningslarm etc. Utöver detta bör ytskikten 

kontrolleras, speciellt i träfasader. Finns sprinkleranläggning bör det ingå i planer för drift och 

underhåll hur ofta och på vilket sätt inspektionen genomförs. Kontroll av ytskikt, ventilation och 

brandtekniska installationer bör planläggas. Det bör även anges vem som skall sköta underhållet. 

 

Kontroll och egenkontroll 

Parametern ”kontroll och egenkontroll” bör ha ett eget kapitel. Denna rubrik finns inte med i Fallqvist 

och Klippbergs (2005) förslag på innehåll, men bedöms utgöra en viktig del i dokumentering av 

byggnadens brandskydd. En kontrollplan innehåller förslag till kontrollpunkter som anger hur det är 

tänkt att kontrollerna av byggnaden skall utformas, och denna bör ingå i 

brandskyddsdokumentationen. Det bör även anges vilka egenkontroller som byggherre och konsulter 

ska utföra under byggtiden och vilka kontroller som ska göras vid färdigställandet. Det är även 

väsentligt att det framgår vem som gör vilka kontroller. Som visats tidigare är det i byggnader med 

trästomme mycket viktigt att t.ex. brandstopp inuti konstruktionen är utförda på rätt sätt då de inte 

möjliga att se vid en slutkontroll. Därför är det mycket viktigt att de finns med i en kontrollplan. 
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Avslutningsvis bör ritningar bifogas för att underlätta granskning. Detta kan handla om 

situationsplaner, plan- och sektionsritningar, utrymningsritningar och detaljritningar. Det bör även 

bifogas typgodkännanden och intyg för de tekniska detaljlösningar som används, samt ett 

besiktningsprotokoll. Används någon typ av uppvärmningsanordning som har stor betydelse för 

brandskyddet bör en beskrivning av den göras samt vilka åtgärder som vidtagits. 

 

Det kan poängteras att om byggnaden har utrustats med extra brandskydd utöver kraven i BBR bör 

det anges i brandskyddsdokumentationen. Det behöver ju inte handla om en alternativ utformning 

utan kan vara fråga om en extra säkerhet. I dessa fall kan de anges under ett eget kapitel, ”Övriga 

brandtekniska åtgärder”. 

 

Vid analytisk dimensionering bör ytterligare beskrivningar tillkomma som behandlar denna 

alternativa utformning. Detta är inte specifikt för trähus men förtjänar ändå att uppmärksammas. 

Innehållet kan variera beroende på i vilken utsträckning den analytisk dimensionering använts. Först 

och främst bör det tydligare anges vilken kompetens som övergripande ansvarige har, samt vilken 

kompetens personen som gör analysen och personen som kontrollerar den har. Att det klart och 

tydligt skall anges vem som gör vad grundar sig i att det vid analytisk dimensionering i större 

utsträckning än annars handlar om antaganden, avancerade beräkningar, samt verifiering, tolkning 

och jämförelser med funktionsregler, vilket gör det angeläget att redogöra för kompetenser för att 

kontrollera att utföraren är kvalificerad. Dessutom bör nedanstående kapitel läggas till. 

 

Alternativ utformning 

Alternativ utformning har sin grund i Boverkets byggregler (kapitel 5:11), och medger att det totala 

brandskyddet utformas på annat sätt än vad som anges i avsnittet som behandlar brand. Här skall 

anges motivet för den alternativa utformningen, en fullständig beskrivning av de använda 

datorprogrammen, av använda modeller samt av deras begränsningar och osäkerheter samt vilka 

andra ersättande funktioner som tillkommit. Det bör även finnas en översiktlig beskrivning av den 

brandskyddstekniska analysen och de skillnader som finns mellan den valda lösningen och 

byggreglernas krav. 

 

Verifiering 

Boverkets krav vid alternativ utformning är att det totala brandskyddet inte blir sämre än om 

samtliga byggregler uppfyllts. Att detta blir uppfyllt skall visas i en särskild utredning och verifieras. 

Detta kan göras genom att visa resultat av utförda provningar och beräkningar, eller antagna 

förutsättningar och hur ställda krav uppfylls. Denna utredning och verifiering bör också redovisas i ett 

särskilt kapitel. Behovet av verifiering behöver klargöras, med målet att bestämma vad som behöver 

verifieras för att säkerställa att samhällets krav på brandskydd är uppfyllda vid tekniska byten. Att 

dokumentationer för byggnader utförda med analytisk dimensionering blir utförligare än de för 

byggnader med förenklad dimensionering är inte speciellt anmärkningsvärt eftersom det vid 

analytisk dimensionering gäller att visa att säkerheten är minst lika god som om samtliga krav i 

Boverkets byggregler följts. 

 

Utöver detta bör brandskyddsdokumentationen inte ange samhällets kravnivå utan det faktiska 

utförandet, om det inte handlar om ett väldigt tidigt stadium av byggprocessen. Om detta har det 
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förelegat en del oklarheter (jmf Klippberg och Fallqvist (2005), Boverket (1997) & Boverket (2010)), 

där några menar att det är godkänt med båda sätten, medan andra att det måste vara det tekniska 

utförandet som skall dokumenteras. Att beskriva det tekniska utförande medför flera fördelar och 

borde vara det rådande sättet. Det medför en säkerhet för byggherre, ansvariga, samt ägare och 

nyttjare, att det i dokumentationen visas hur t.ex. ett stomstabiliserande bjälklag står emot 

brandkrav i 60 minuter, och att det t.ex. inte enbart anges att ”bjälklag uppförs i R60”.  

 

En annan uppenbar fördel med att beskriva det faktiska utförandet uppstår i bruksskedet. Som 

tidigare nämnts övergår ansvaret för byggnaden till ägaren i samband med att byggskede övergår till 

förvaltningsskede. Därför är informationsutbytet mellan byggherre och ägare mycket viktigt. Ett 

utmärkt sätt detta kan ske på är genom brandskyddsdokumentationen, som kan tjäna som en god 

grund för det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet. Därför kan det vara bra att som 

Eriksson och Svensson (2003) föreslår, tidigt komplettera brandskyddsdokumentationen med när 

lokalerna kommer att tas i bruk, beskrivning av planerade verksamheter och eventuella uppgifter om 

ägare och planerade innehavare.  

 

7.1.5 Kompetenskrav 

Enligt Boverket (BFS 1996:54, 1§) ska en sakkunnig kontrollant inom brandområdet ha ”tillräcklig 

kompetens för att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra kontroller som behövs för att verifiera 

samhällets krav på säkerhet i händelse av brand”.  

 

BFS 1996:54 är något omodern, men fungerar. Dock har Eriksson och Svensson (2003) något 

handfastare förslag på kompetenskrav. Gemensamt för de båda är att de skiljer på förenklad 

dimensionering, analytisk dimensionering vid mindre avsteg från BBR, och analytisk dimensionering 

vid omfattande avsteg från BBR och att behörighetskraven skärps ju större avstegen från BBR blir. 

 

Eriksson och Svensson (2005) föreslår som redan nämnt att om personer med lämplig utbildning 

inom byggnadstekniskt brandskydd samt dokumenterad erfarenhet av brandteknisk projektering får 

utföra dokumentering vid förenklad dimensionering. Brandingenjörer med erfarenhet av 

brandteknisk projektering kan utföra dokumentationer där analytisk dimensionering valts och där 

mindre avsteg från BBR gjorts. Brandingenjörer som har riskutbildning samt dokumenterad 

erfarenhet av riskbaserad brandteknisk projektering, kan utföra dokumentationer där analytisk 

dimensionering valts och omfattande avsteg från BBR gjorts. 

 

Detta får anses vara en rimlig kompetensnivå. 

 

7.2 Diskussion riktlinjer 
Författarens uppfattning är att det i branschen finns en relativt god kunskap om hur en 

brandskyddsdokumentation skall vara utförd samt hur de olika kriterierna för ett fullgott brandskydd 

skall behandlas, men att det tyvärr i vissa fall slarvas med delar av dokumentationerna. En anledning 

kan vara att konkurrensen blivit hårdare i och med att ett ökat antal konsultbolag profilerar sig inom 

brandskyddsområdet. Detta kan leda till att det tummas på kvaliteten då olika konsultfirmor försöker 

bjuda under varandra för att få entreprenaden. Här är det viktigt att byggherren inte enbart ser till 

det mest fördelaktiga priset utan till kvaliteten och helhetskonceptet som brandkonsulten erbjuder. 

Det kan dock svårt för en byggherre som kanske inte har någon större inblick i dessa frågor att 
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bedöma om denne får en heltäckande brandskyddsdokumentation med samtliga risker och kritiska 

parametrar som är förknippat med ett flervåningshus i trä. Häri ligger ett ligger ett inbyggt problem: 

byggherren är ytterst ansvarig men har oftast inte kunskapen, därför köps brandkompetensen in och 

brandskyddsdokumentationen upprättas av en extern konsult medan byggherren fortfarande 

personligen är ansvarig för byggnadens brandskydd. Att byggherren har ansvaret ger givetvis 

förpliktelsen att sätta sig in i riskbilden och det är nog även ambitionen, eftersom byggherren då kan 

vara med och kontrollera att viktiga parametrar som rör byggnadens brandskydd berörs i 

dokumentationen. I praktiken kan fallet bli att byggherren förlitar sig på att brandkonsulten levererar 

en heltäckande brandskyddsdokumentation och nöjer sig med att kontrollera att konsulten innehar 

erforderlig kompetens. 

 

Det är svårt att peka på specifika åtgärder för att tydligt implementera de kritiska parametrarna i 

brandskyddsdokumentationen i framtiden, eftersom kompetensen och metoderna i många fall redan 

finns i branschen men underlåts (i vissa fall) att göras. Och då kraven från samhällets sida är 

förhållandeviss vaga (de anger i princip enbart att en brandskyddsdokumentation skall göras) är det 

svårt att på bred front ställa några krav. Det är även Boverkets uttryckliga vilja att inte i detalj 

specificera några av byggreglerna då de inte vill hindra nya metoder, teknikutveckling eller vidta 

åtgärder som gör byggprocessen krångligare eller dyrare. Därför är det knappast troligt att med 

några ökade krav eller mer specificerade dokumentationsråd. Istället är det troligt att det blir en 

sorts självsanering i branschen. Trots allt är både brandskyddsdokumenteringskravet och byggandet 

av flervåningshus i trä relativt nytt, och det tar i vissa fall tid för nya tillvägagångssätt att få fäste 

ordentligt. I ett längre perspektiv bör en utslagning av de konsulter som levererar undermåliga 

brandskyddsdokumentationer ske, samtidigt som de i förekommande fall ersätts av andra. 

 

7.3 Metoddiskussion 
I en studie av detta slag är det intressant att diskutera huruvida studien har undersökt det den utger 

sig för att undersöka, dvs. undersökningens validitet. 

 

Projektet har haft ett väl avgränsat ämne och grunden för urvalet av de parametrar som används i 

analysen är utgiven litteratur och många års forskning inom området träbyggnad. Dessa parametrar 

har sedan studerats i samband med analysen av brandskyddsdokumentationerna. Frågan är om 

parametrarna berörs i tillräckligt hög grad i dokumentationerna eller inte. Det är en väldigt direkt 

form av analys och bedömningen är att validiteten gällande studien är hög.  

 

Ett annat begrepp är reliabilitet, dvs. tillförlitligheten i mätningen. För att en studie ska kunna sägas 

vara generell ska undersökningen få samma resultat upprepade gånger och oavsett vem som utför 

studien. Ett problem här kan vara att det vid betygsättandet användes kvantitativa mått såsom 

”bristfällig” och ”fullgod”, vilket är subjektivt. Dock finns det i rapporten angivet vad som ska vara 

med och på vilket sätt det ska presenteras för att erhålla exempelvis betyget ”fullgod”, vilket borde 

borga för att andra individer skulle komma fram till samma resultat om de använder samma material. 

Det är heller inte det exakta betyget som spelar en avgörande roll i denna studie utan det är helheten 

som är intressant i detta fall. 

 

Ett problem är dock att fyra av de tjugotvå brandskyddsdokumentationerna som behandlar bostäder 

enbart är projekteringsunderlag, dvs. de befinner sig i ett tidigare stadium än övriga 
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brandskyddsdokumentationer. Kontakt har tagits med byggherren i försök att få tag på senare 

versioner av brandskyddsdokumentationerna, dock hittills utan resultat. Övriga dokumentationer är 

bygghandlingar och några relationshandlingar. Eftersom projekteringshandlingarna till sin natur är 

mindre detaljerade fanns en farhåga att dessa skulle dra ner alla dokumentationer till ett lägre 

sammanlagt betyg. Denna farhåga visade sig vara osann och vid en sammanställning utan dessa 

dokumentationer förändrades inte de sammanlagda betygen nämnvärt. I vissa fall justerades de 

något uppåt och i andra något nedåt, men samtliga inom en avvikelse mindre än 0,15. För de 

parametrar som på förhand borde missgynna projekteringshandlingarna; kontroll och planer för 

drift- och underhåll (eftersom de troligtvis tillkommer eller ska utföras senare i byggprocessen), 

visade det sig t.o.m. att betyget gick ned utan dem. Därför bör inte någon större vikt läggas vid att 

inte samtliga brandskyddsdokument är bygghandlingar eller senare. 

 

I tabell 6, nedan, framgår snittbetyg för varje parameter tillsammans med snittbetygen i fallet där de 

dokumentationer som är projekteringshandlingar tagits bort. 

 
Tabell 6. Skillnader i betyg när samtliga dokumentationer är med och när de fyra projekteringshandlingarna ej är med. 

  

Medelbetyg för 
samtliga 22 
dokumentationer 

Medelbetyg utan 
de 4 projekterings-
handlingarna 

Stomme 2,59 2,47 

Ytskikt övrigt 3,00 3,00 

Ytskikt utrymning 2,95 2,93 

Brandstopp 1,73 1,73 

Genomföringar 2,73 2,73 

Fasad 2,41 2,33 

Tak 2,27 2,40 

Vind 2,00 2,07 

Balkong 2,32 2,47 

Sprinkler 3,00 3,00 

Planer drift underhåll 1,82 1,73 

Kontroll 1,86 1,67 

 

7.4 Fortsatt forskning 
Träbyggandet ökar kontinuerligt och flervåningshus och träbyggande är fortfarande ett relativt 

oprövat kort, och teknik- och metodutvecklingen sker snabbt. Inledningsvis användes traditionella 

träregelstommar men numera ökar massivträsystem och volymelement. Generellt sker en ökad 

prefabricering och även ett ökat inflytande för materialleverantörerna och mer långsiktigt satta mål 

med träbyggandet. Om detta finns en hel del forskat och skrivet. 

 

Angående brandskyddsdokumentationer finns dock nästan inget forskat. Som vi sett tidigare finns ett 

antal viktiga parametrar som rapporten rekommenderar att brandskyddsdokumentationerna 

behandlar. Som vi också sett finns en hel del brister. Fortsatta studier skulle kunna behandla hur väl 

brandskyddsdokumentationer uppfyller sitt mål inte bara för byggnader med trästomme, utan för 

andra typer av byggnader. Detta kan göras på liknande sätt som denna studie, för att göra det möjligt 

att göra jämförelser mellan olika byggnadstyper och deras brandskydd samt dokumenteringen av 

detsamma. 
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Man skulle även kunna tänka sig en mer utökad forskning om brandskyddsdokumentationer, och då 

speciellt vid analytisk dimensionering, eftersom kravet är något högre än vid förenklad. Den 

analytiska dimensioneringen ställer höga krav på projektörerna men möjliggör även att utforma 

byggnader på ett flexibelt och mer kostnadseffektivt sätt. Svårigheten ligger i att verifiera att 

samhällets krav på brandskydd uppfylls. 

 

En intressant aspekt är också informationsutbytet mellan byggherre/brandkonsult och kommunen 

(byggnadsnämnd och räddningstjänst). Som det är idag är misstanken att det brister på många håll. 

En inarbetad metod för att spara samtliga brandskyddsdokumentationer inom kommunen skulle vara 

en ovärderlig källa till både kontroller, tillsyn och räddningsinsatser. 
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