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Sammanfattning 
Efterfrågan på gröna tak i urbana miljöer är något som ökat på senare år eftersom de anses vara 

bra ur ett flertal miljöaspekter. Det finns dock inga gällande regelverk i Sverige som särskilt 

behandlar den brandtekniska problematiken med avseende på risken för brandspridning från 

tak med grön taktäckning. Enligt Boverkets byggregler ska taktäckning bestå av material i lägst 

klass BROOF (t2), ett krav som enbart ett fåtal gröna tak uppfyller.  För att underlätta vid 

projektering av byggnader med sådan taktäckning tar brandkonsulter i Sverige därför gärna stöd 

i de utländska reglementen som finns.  

I dagsläget finns det ett stort antal beräkningsmodeller för brand i gräs och vegetation. Dessa är 

många gånger framtagna för att vara ett stöd för räddningstjänst och beslutsfattare, men det 

finns även modeller som är framtagna för att exempelvis kunna studera de processer som leder 

till brand i vegetation. Syftet med detta arbete är därför att undersöka vilka beräkningsmodeller 

som finns med avseende på gräs- och vegetationsbränder, samt huruvida dessa går att tillämpa 

vid beräkning av risken för brand och brandspridning då gröna tak används i urbana miljöer. I 

rapporten presenteras därmed ett urval av beräkningsmodeller för brand i vegetation.  

Eftersom brand i vegetation är ett väldigt komplext fenomen tenderar även många 

beräkningsmodeller till att bli komplexa och svåra att hantera. För att verifiera huruvida någon 

av dessa modeller går att tillämpa vid beräkning av brandspridning på gröna tak valdes 

programmet REDapp ut. Då REDapp är utformat för att behandla mark- och vegetationsbränder 

i Kanada visade det sig dock att det resultat som erhölls medförde en rad osäkerheter.  

Då de flesta beräkningsmodeller för brand i vegetation främst är utvecklade för att beräkna 

brandens spridning över stora områden och många gånger även under en lång tid, kan detta leda 

till att det erhållna resultatet inte går att applicera på ett grönt tak. För att kunna generera ett 

mer realistiskt resultat när det kommer till brandspridning på gröna tak bör därmed en ny modell 

tas fram. Denna modell bör i sin tur gärna kunna anpassas efter det svenska klimatet samt efter 

vilka material som finns att tillgå på gröna tak.   
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Abstract 
The demand for green roof coverings in urban environments is something that has increased in 

recent years, mostly because of their several eco-friendly aspects. However, there are no current 

regulations in Sweden that explicitly deals with the risk of fire spread from green roofs. 

According to Boverket’s Building regulations, roof coverings must consist of a material made 

of at least class BROOF (t2), a requirement only a few green roofs reach today. To facilitate the 

design of buildings with such roof coverage, Swedish fire consultants often take support in 

international standards and guidelines. 

Wildfire behaviour models are often used as a support for different decision makers. Some of 

these models are also designed to study the process that leads to fire in vegetation. The purpose 

of this report is therefore to examine whether these wild fire behaviour models can be used to 

calculate the risk of fire and fire spread when green roofs are used in urban environments.  

Wildfires are driven by very complex processes and many wildfire behaviour models also tend 

to be very complex and difficult to handle. To verify whether any of these models can be used 

for calculating the fire spread on green roofs, the program REDapp was selected. Since REDapp 

is designed for wildfires in Canada, it turned out that the result obtained from the model led to 

several uncertainties.  

Since most wildfire behaviour models are mainly developed to calculate fire spread over large 

areas and for a long period of time, this may give a result which cannot be applied to a green 

roof. The conclusion is therefore that a new model should be produced to generate a more 

realistic result. This model should be adapted to the Swedish climate and such materials that 

are available for green roof coverings.  
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1. Inledning  
I detta inledande avsnitt presenteras bland annat syfte och mål med rapporten. Här presenteras 

även de frågeställningar som arbetet utgått ifrån samt de avgränsningar som gjorts under 

arbetets gång.  

1.1. Bakgrund 

Gröna tak, exempelvis tak av örtsedum, är något som blivit mer och mer aktuellt då det anses 

vara bra ur flertalet miljöaspekter. Detta gör att efterfrågan på gröna tak idag är stor i urbana 

miljöer. I Sverige finns dock inga rådande regelverk som behandlar den brandtekniska 

problematiken med avseende på risken för brandspridning längs med taktäckningen, samt 

mellan byggnader vid användning av gröna tak. I länder som exempelvis Tyskland är 

användningen av gröna tak mer vanligt förekommande och byggteknikerna för dessa har 

utvecklats under en längre tid. I och med detta har även riktlinjerna rörande utformningen av 

gröna taktäckningar blivit bättre anpassade där. 

Idag finns ett stort antal beräkningsmodeller för brand i gräs och vegetation. Flertalet av dessa 

modeller är främst utvecklade för att vara ett stöd för räddningstjänst och beslutsfattare, medan 

andra modeller istället används för att studera de processer som leder till brand i vegetation 

samt hur branden kommer att utvecklas. Modellerna är således inte utvecklade för att användas 

vid beräkning av brandspridning inom eller mellan byggnader. Genom att använda dessa 

beräkningsmodeller kan bland annat bredden på brandgator vid skogsbrand beräknas. Dessa 

modeller skulle eventuellt även kunna tillämpas i urbana miljöer, men då de allt som oftast är 

utformade efter storskaliga vegetationsbränder kan en viss problematik kunna komma att uppstå 

vid beräkningar av brandspridning med avseende på användningen av gröna tak. Detta gäller 

då främst när det kommer till skalning, då vegetationsbränder ofta mäts i kvadratkilometer 

medan storleken på byggnader istället mäts i storleksordningen kvadratmeter. 

Denna studie är en del av forskningsprojektet ”Gröna tak – Litteraturstudie och riktlinjer” som 

Brandskyddslaget genomförde under 2017. Forskningsprojektet, som finansierades av 

Brandforsk, syftade till att ta fram riktlinjer på hur gröna tak kan utformas efter svenska 

förhållanden med avseende på brand och brandspridning.  

1.2. Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka svenska och internationella 

beräkningsmodeller som finns med avseende på gräs- och vegetationsbränder. Genom att 

studera dessa beräkningsmodeller undersöks huruvida de går att tillämpa vid beräkning av 

risken för brand och brandspridning vid byggnation med gröna tak i urbana miljöer. Rapporten 

syftar även till att undersöka om det finns andra tillämpbara modeller och metoder som är mer 

lämpliga att använda vid beräkning av risk för brandspridning med avseende på användandet 

av gröna tak.  

1.3. Mål 
Målet med studien är att utvärdera om det finns några beräkningsmodeller för brand i vegetation 

som även kan lämpa sig till att beräkna brandspridningen mellan byggnader där växtlighet 

används som taktäckning. 
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1.4. Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att behandlas i rapporten: 

➢ Vilka beräkningsmodeller finns för beräkning av brandspridning i vegetation? 

➢ Kan någon av beräkningsmodellerna för brand i vegetation tillämpas vid beräkning av 

brandspridning med avseende på gröna tak? 

➢ Finns det några andra metoder eller modeller, utöver de som är gjorda för beräkning 

av brandspridning i vegetation, som är mer lämpliga att använda vid beräkning av 

brandspridning från gröna tak? 

1.5. Avgränsningar 

Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla yttertak av typen ”gröna” tak, det vill säga 

taktäckning bestående av vegetation. Rapporten kommer inte att behandla någon form av 

takträdgårdar.  

Endast ett fåtal av de vanligaste förekommande modellerna för beräkning av brandspridning i 

vegetation har behandlats. Dessutom har bara några av de utländska regler och riktlinjer som 

finns gällande bland annat uppbyggnad och risken för brandspridning hos gröna tak tagits i 

beaktning.  

De beräkningar som utförs i rapporten är kopplade till de försöksuppställningar och 

materialparametrar som använts i examensarbetet ”Örtsedumtak – En kartläggning av ett 

örtsedumtaks brandegenskaper och utformning med avseende på brand” av Elias och 

Håkansson (2016). 

Endast fyra personer har intervjuats muntligt med avseende på brandskyddsprojektering av 

byggnader där icke-brandklassad taktäckning av sedum använts. Anledningen till detta berodde 

till stor del på tidsaspekten. Det visade sig dessutom vara svårt att hitta personer som arbetat 

med brandskyddsprojektering av byggnader där oklassat sedum använts som taktäckning. Efter 

att ha genomfört dessa intervjuer kunde det dessutom konstateras att respondenterna många 

gånger var av relativt samma uppfattning, varpå resultatet av fyra intervjuer ansågs vara 

tillräckligt. Utöver dessa intervjuer har även mejlkontakt upprättats med personer som besitter 

goda kunskaper i användandet av bland annat FDS, en av beräkningsmodellerna som 

presenteras i avsnitt 3.5. Beräkningsmodeller. De frågor som ställts via mejl anses dock ha en 

liten betydelse för rapporten och kommer därför inte att redovisas. En mer utförlig beskrivning 

av intervjumomentet ges i avsnitt 2.1.3. Intervjuer.  
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2. Metod 
Detta avsnitt beskriver det tillvägagångssätt som lett till denna rapport. Här beskrivs bland annat 

metodval och problemidentifiering mer utförligt.  

2.1. Metodval 

Under arbetets gång har olika metoder använts för rapportens olika faser. Fokus har främst legat 

på litteraturstudier och i samband med dessa utfördes även några semi-strukturerade intervjuer. 

Dessutom har beräkningar genomförts med syftet att undersöka huruvida det går att få fram en 

realistisk bild över en eventuell brandspridning på ett grönt tak. I figur 1 illustreras de metodval 

som använts vid upprättandet av denna rapport. Dessa beskrivs mer utförligt under respektive 

rubrik i underavsnitten nedan.    

 

Figur 1. Illustration över de metodval som ligger till grund för denna rapport. 

 

Tillsammans med intern handledare vid Luleå tekniska universitet samt externa handledare vid 

Brandskyddslaget togs arbetets syfte, mål och frågeställningar fram. En projektplan upprättades 

för arbetet där bland annat tilltänkt tillvägagångssätt presenterades tillsammans med en 

uppskattad tidsplanering. 

2.1.1. Problemidentifiering 

I den forskningsansökan som upprättats för projektet ”Gröna tak – Litteraturstudie och 

riktlinjer” (Brandskyddsföreningen, 2017) framkommer det att det bara finns ett fåtal gröna tak 

som är brandklassade enligt BROOF (t2). En utförligare beskrivning av denna brandklassning ges 

i avsnitt 3.1.2. Brandegenskaper. Många gånger uppfyller dock inte dessa tak de kriterier som 

ges för att få högsta poäng vid miljöklassning av byggnaderna. Möjligheten att göra en 

alternativ utformning finns, men en utredning behöver då utföras som visar på att 

funktionskravet ändå uppfylls eller att det totala brandskyddet i byggnaden är minst lika bra 

som vid förenklad dimensionering. Problematiken med avseende på utformningen av gröna tak 

i Sverige är därför något som i dagsläget diskuteras flitigt såväl i branschtidningar som vid 

projektering av byggnader. Eftersom det inte finns några tydliga krav kring huruvida 

funktionskravet för gröna tak ska uppfyllas händer det att en subjektiv bedömning istället görs. 

Problemidentifiering Litteraturstudier

Semi-strukturerade 
intervjuer

Beräkningar

Diskussion och 
slutsatser
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Detta leder i sin tur till att olika bedömningar görs beroende på vilka som dimensionerar 

byggnadens brandskydd, något som inte anses vara önskvärt.   

2.1.2. Litteraturstudier 

En litteraturstudie genomfördes med syfte att inhämta den fakta som ansågs vara nödvändig för 

att kunna kartlägga vilka beräkningsmodeller som finns samt hur dessa fungerar. Genom att 

utföra sökningar både i litteraturdatabaser samt via internet har lämplig litteratur inhämtats. 

Exempel på material som användes är: 

➢ Examensarbeten 

➢ Myndighetspublikationer 

➢ Vetenskapliga artiklar 

➢ Utländska regler och riktlinjer med avseende på gröna tak 

➢ Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

➢ Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 

➢ Boverkets byggregler (BFS 2011:6) 

Examensarbeten innefattade examensarbeten av brandingenjörsstudenter från Lunds tekniska 

högskola men även andra examensarbeten, vars innehåll ansågs vara relevant för denna studie, 

har använts. 

2.1.3. Intervjuer 

Intervjuer med fyra brandkonsulter runt om i Sverige genomfördes med syftet att kartlägga 

problematiken rörande projektering av byggnader med växtlighet som taktäckning. Dessa 

gjordes i de flesta fall via telefon, men även genom personlig kontakt. Intervjuerna utfördes 

enligt metoden semi-strukturerad intervju där fokus låg på hur tankegången under 

projekteringen gått gällande regelverk och utförande, samt huruvida tillvägagångssättet för 

riskbedömningen har sett ut. De frågor som ställdes formulerades efterhand under intervjun och 

togs upp beroende på respondentens svar eller reaktion på tidigare ställd fråga. 

Följande personer intervjuades med avseende på brandprojektering av byggnader med 

oklassade gröna tak: 

- Jonas Johansson, Brandingenjör, Säkerhetspartner, Piteå 

- Anders Karlsson, Brandingenjör/VD, Brandkonsulten, Stockholm 

- Samuel Larsson, Brandingenjör, Säkerhetspartner, Luleå 

- Lina Åteg, Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering, Brandkonsulten, Norrköping  

Dessutom har mejlkontakt även upprättats med personer som besitter goda kunskaper i några 

av de beräkningsmodeller som redovisas i rapporten. Detta för att få en djupare kunskap i 

användandet av de olika beräkningsmodellerna samt dess användningsområden. Frågor har 

främst ställts i samband med utförandet av de beräkningar som presenteras i rapportens 

resultatdel och ingen djupare redogörelse kring svaren på dessa frågor kommer därför att ges. 

2.1.4. Beräkningar 

För att kunna verifiera huruvida beräkningsmodellerna genererar ett realistiskt resultat eller ej 

med avseende på brandspridning vid användandet av gröna taktäckningar har beräkningar 
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utförts med hjälp av programmet REDapp. I avsnitt 3.5.4.1 REDapp ges en utförligare 

beskrivning av programmet.  

2.1.5. Diskussion och slutsatser 

Baserat på resultaten från utförda litteraturstudier drogs vissa slutsatser kring huruvida olika 

beräkningsmodeller för brand i vegetation går att använda till att beräkna brandspridning från 

gröna tak. Vidare diskuteras även resultatet från utförda beräkningar samt hur olika parametrar 

kan komma att påverka resultatet.   
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3. Teori 
I följande avsnitt presenteras en kort beskrivning av uppbyggnaden samt brandegenskaperna 

hos gröna tak. Här redovisas även utdrag från de regler och riktlinjer som finns både i Sverige 

och utomlands. I detta avsnitt ges dessutom en kort överblick över hur brandbeteendet ser ut 

vid brand i vegetation. Slutligen beskrivs även olika beräkningsmodeller för brand i vegetation 

och vilka användningsområden dessa modeller har.  

3.1. Beskrivning av gröna tak 

För att öka förståelsen för vilka risker som finns förknippade med användandet av gröna tak 

ges här en sammanfattning av dess uppbyggnad och användningsområde. En djupare analys av 

uppbyggnad, användningsområde samt brandegenskaper hos gröna tak går att läsa i 

examensarbetet ”Örtsedumtak – En kartläggning av ett örtsedumtaks brandegenskaper och 

utformning med avseende på brand” av Elias och Håkansson (2016).   

I en artikel i tidningen Bygg & teknik av Elias, Håkansson & Mossberg (2017) diskuteras de 

flertalet positiva egenskaper som förknippas med användandet av gröna tak. Här nämns förutom 

de bullerdämpande egenskaperna bland annat de positiva effekterna på dagvattenhanteringen, 

filtreringen av föroreningar vid upptag av regnvatten samt en förbättrad isolerande verkan 

mellan inomhusmiljön och utomhusklimatet. Dessutom har användningen av gröna tak visat 

sig främja den biologiska mångfalden.   

Gröna tak kan, beroende på typen av växtlighet samt växtsubstratslagret, delas in i tre 

kategorier. De olika kategorierna är uppbyggda på ungefär samma sätt, men skiljer sig något åt 

när det kommer till utformning och användningsområde. Lågväxande växter med ett tunt lager 

växtsubstrat (2–15 cm) brukar benämnas som extensiva (Elias & Håkansson, 2016). Extensiva 

tak kan ibland även innehålla gräs och olika typer av örter. I figur 2 visas ett typiskt extensivt 

tak. 

 

 

Figur 2. Taket på kvarteret Husaren i Örebro är ett exempel på utförande av ett extensivt tak (Foto: Miljöpartiet, 2016). 
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Tak med ett djupare substratlager på mellan 10 och 20 cm kallas semiintensiva. Växtligheten 

på sådana tak är mer varierad med allt ifrån gräs och låga växter till mindre buskar. Den tredje 

kategorin är så kallade intensiva tak, vilka består av ett växtsubstratlager på 15 cm och uppåt. 

Det enda som begränsar växtligheten på intensiva tak är jordmånens djup. (Elias & Håkansson, 

2016)  

3.1.1. Uppbyggnad 

Gröna tak byggs upp med hjälp av olika material och lager (Elias & Håkansson, 2016). För att 

skydda byggnadens bjälklag mot fukt vid anläggning av grön taktäckning läggs vanligtvis först 

ett tätskikt av exempelvis mattor eller takdukar (Veg Tech AB, 2017). I de fall då byggnadens 

tätskiktskonstruktion saknar ett eget skydd mot rotinträngning placeras därefter ett rotskydd 

bestående av en matta tillverkad i geotextil eller plastmaterial. Mattans skarvar svetsas ihop för 

att på så sätt undvika att rötter kan tränga igenom.  

Över rotskyddet placeras sedan ett dränerande skikt. Enligt Elias & Håkansson (2016) har det 

dränerande skiktet till uppgift att leda bort det överflödiga vattnet, men även att fungera som 

vattenreservoar under torra perioder, och kan antingen byggas upp med hjälp av grus och 

makadam eller av konstgjorda material som exempelvis formpressade plastmattor. Genom att 

placera filtrerande dukar av geotextil över och under det dränerande lagret skyddas detta mot 

igensättning av småpartiklar. Vid användning av konstgjorda material av cellplast är det dock 

viktigt att lagret täcks så snart som möjligt för att undvika risken för brand och brandspridning.  

Ibland byggs sedan ett särskilt vattenhållande skikt in för att säkerställa att en vattenbuffert 

byggs upp så att växterna ska kunna ha tillgång till vatten även då förhållandena förändras 

snabbt. Elias & Håkansson (2016) förklarar även att det vattenhållande skiktet kan bestå av 

antingen stenull, vilket är obrännbart, eller av porösa fleece-liknande produkter av plast. 

Därefter placeras jordsubstratet på det vattenhållande skiktet. I jordsubstratet, som består av 

organiskt- och fyllnadsmaterial samt vatten och luft, hämtar växterna sin näring. Här ses den 

största skillnaden i takens uppbyggnad eftersom tjockleken på jordsubstratets lager dels beror 

på takets bärighet, men även på vilken slags växtlighet som ska placeras ovanpå skiktet (om 

taket är extensivt, semiintensivt eller intensivt). På jordsubstratet placeras sedan vegetationen. 

Hur växtligheten placeras på taket ser olika ut för olika producenter. Vissa anlägger 

växtligheten direkt på plats i jordsubstratet medan andra använder sig av prefabricerade mattor. 

I figur 3 illustreras uppbyggnaden hos ett grönt tak. 
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Figur 3 - Uppbyggnaden av ett örtsedumtak. Vegetationen placeras på ett lager jordsubstrat, som i sin tur placeras på ett 

vattenhållande skikt. Under det vattenhållande skiktet placeras ett dränerande lager samt ett skydd mot rotinträngning. På 

byggnadens bjälklag läggs ett tätskikt av tex takduk för att skydda mot fukt.  

 

3.1.2. Brandegenskaper 
Vilka egenskaper växterna har vid brand varierar stort. Elias & Håkansson (2016) menar att 

fetbladiga växter anses ha en stor vattenhållningsförmåga och antas därmed klara de 

brandtekniska kraven. Det finns idag tak bestående av enbart sedum som uppnår brandteknisk 

klass BRoof (t2). Samtidigt anses gräs och örter som är mer högväxande och vedbildande utgöra 

en ökad brandrisk, då främst med tanke på gnistor och spridning via flygbränder. Hur en 

vegetationsbrand beter sig tas upp mer utförligt i avsnitt 3.3. Brand i vegetation i en senare del 

av rapporten. 

3.1.2.1. Testmetod för brandteknisk klass BROOF (t2) 

Enligt Anna Sandinge (personlig kommunikation, 19 december 2017), Project Manager vid 

RISE, är det provningsmetoden CEN/TS 1187 tillsammans med klassifikationsstandarden 

EN 13501–5 som används vid klassificering enligt BROOF (t2). Innan provning utförs måste 

dock alla gröna tak som ska provas torkas ut till en konstant vikt vid temperaturen 105°C 

(Thuresson, 2017). Enligt Thuresson (2017) ska provkroppen därefter konditioneras enligt 

standard. Detta för att säkerställa att alla prover som utförs vid olika laboratorier ska ske under 

samma premisser. En provkropp med storleken 400 x 1000 mm monteras därefter på samma 

typ av underlag som den är avsedd att användas på (RISE, 2017). Skulle den testade 

taktäckningen vara avsedd för flera typer av underlag måste alla dessa ingå i provningen. 

Taktäckningen och dess underlag monteras därefter i en testkammare som representerar ett 

lutande tak. Taklutningen är alltid 30° för BROOF (t2) (Sandinge, 2017). Som tändkälla används 

en träribbstapel. Testet genomförs sedan med två olika vindstyrkor på 2 respektive 4 m/s, där 

tre olika försök genomförs för varje vindstyrka (RISE, 2017). Enligt RISE (2017) avslutas testet 

efter 15 minuter, om inte branden har nått provkroppens övre del eller har slocknat av sig själv. 

Längden av den brandskadade ytan mäts då på både taktäckningen och dess underlag. Den 

maximala längden på den skadade ytan får uppgå till 0,800 m. Ett medelvärde av de skadade 

längderna tas fram. Detta medelvärde får enligt Sandinge (2017) dock inte överstiga 0,550 m 

för att materialet ska få klassas som BROOF (t2).  
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3.2. Gällande regler och riktlinjer med avseende på byggnation med gröna tak 

Trots den ökande efterfrågan på användningen av gröna taktäckningar i urbana miljöer har inga 

större studier gjorts med avseende på de brandrisker som är förknippade med gröna tak (Elias 

& Håkansson, 2017). Detta har i sin tur lett till att de byggregler som behandlar byggnation av 

gröna tak skiljer sig markant åt mellan olika länder.  

I följande avsnitt kommer de svenska och internationella byggregler, som anses vara relevanta 

med avseende på risken för brand och brandspridning då växtlighet används som taktäckning, 

att presenteras. 

3.2.1. Svenska regler och riktlinjer  
Det finns i dagsläget inte några svenska regler och riktlinjer som särskilt behandlar användning 

och byggnation av gröna tak. Det finns däremot både regler och krav när det kommer till 

taktäckning och dessa måste även gröna tak uppfylla. I följande avsnitt presenteras därför några 

utdrag ur de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar huruvida en byggnad samt dess 

taktäckning får utformas. Detta för att ändå få en uppfattning om hur byggnader i Sverige får 

uppföras med avseende på risken för brand och brandspridning. De delar som anses ha en 

väsentlig betydelse för denna rapport har markerats med röd understrykning.  

3.2.1.1. Plan- och bygglagen (PBL) 

Det är Plan- och bygglagen ([PBL], SFS 2010:900) som reglerar planläggning av mark och 

vatten samt huruvida byggnation får ske. Denna lag innehåller endast övergripande 

bestämmelser och behandlar därmed inte detaljer som exempelvis materialval när det kommer 

till olika byggnadskomponenter. I kapitel 8, Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 

allmänna platser hittas de föreskrifter som behandlar risken för brand och brandspridning, 

medan föreskrifter gällande byggprodukter återfinns i kapitel 16, Bemyndiganden. Från dessa 

två kapitel redovisas här några utdrag som anses vara av betydelse för denna rapport.  
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8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

 
Byggnadsverks tekniska egenskaper 

4§ Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga 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 det avsedda ändamålet, 

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

orienteringsförmåga, 

9. Hushållning med vatten och avfall, och  

10. Bredbandsanslutning. 

 

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2§.  

Lag (2016:537) 

16 kap. Bemyndiganden 

 
Föreskrifter om byggprodukter 

6§ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om 

1. Vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19§ ska anses lämplig för att ingå i 

ett byggnadsverk, 

2. Märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21§ 2 som förutsättning för att de ska få 

släppas ut på marknaden och användas, 

3. Typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23§§, 

4. Att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22§ för att få användas i ett 

byggnadsverk, 

5. På vilket eller vilka språk handlingar och information inom denna lags 

tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, 

6. Sådan ersättning som anges i 11 kap. 8b och 8c §§, och 

7. Avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66§. 

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som behövs till skydd 

för liv, personlig säkerhet eller hälsa. 

Lag (2016:140) 
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Det som regleras enligt Plan- och bygglagen ([PBL], SFS 2010:900) med avseende på brand 

och brandskydd säger alltså inte mer än att ett byggnadsverk ska upprätthålla säkerheten vid 

händelse av brand. När det gäller egenskaperna hos de byggprodukter som används vid 

uppförandet av byggnader hänvisar PBL detta vidare till den myndighet som på uppdrag av 

regeringen fått upprätta sådana föreskrifter, i detta fall Boverket. 

3.2.1.2. Plan- och byggförordningen (PBF) 

Plan- och byggförordningen ([PBF], SFS 2011:338) innehåller bestämmelser om planläggning 

av mark och vatten samt om byggande. De krav som ställs på en byggnad vid händelse av brand 

återfinns i kapitel 3 Krav på byggnadsverk och redovisas här.  

 

Plan- och byggförordningens 3 kap. 8§ är därmed en utveckling av den andra punkten i Plan- 

och bygglagens 8 kap. 4§ och ger något mer detaljerade egenskapskrav för byggnader vid 

händelse av brand. Plan- och byggförordningen ([PBF], SFS 2011:338) ger dock inga 

detaljerade krav på hur säkerheten ska uppnås, bara att den ska uppnås. Hur säkerheten ska 

uppnås beskrivs mer utförligt i föreskriften Boverkets byggregler.  

3.2.1.3. Boverkets byggregler (BBR) 

Boverkets byggregler ([BBR], BFS 2011:6) innehåller föreskrifter och allmänna råd om bland 

annat bostadsutformning, brandskydd och säkerhet vid användning av byggnad. Dessa 

Byggprodukters lämplighet 

19§ En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda 

användningen. 

 

En byggprodukt anses lämplig om den 

1. Har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de 

tekniska egenskaper som avses i 4§ första stycket 1 – 6, 8 och 9 när byggnadsverket är 

projekterat och utfört på rätt sätt, eller 

2. Uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6§. 

Lag (2013:306) 

3 kap. Krav på byggnadsverk 

 
Egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand 

8§ För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4§ första 

stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört 

på ett sätt som innebär 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. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand. 
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föreskrifter och allmänna råd ska följas både vid uppförande eller ändring av byggnad. Det finns 

idag inga rådande föreskrifter som särskilt behandlar användningen samt upprättandet av gröna 

tak. Men i och med att BBR ställer krav på taktäckning gäller dessa föreskrifter och allmänna 

råd även för gröna tak.  

I följande avsnitt kommer de föreskrifter och allmänna råd med avseende på brand och 

brandspridning inom och mellan byggnader att tas upp.  

 

 

 

5:521 Väggar, tak, golv och fast inredning 

Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 

byggnadsdelar på ett sådant sätt att de 

- är svåra att antända 

- inte medverkar till snabb brandspridning, 

- inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

- inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 

- inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar, 

- inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 

Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas 

i byggnaden. (BFS 2011:26).  

5:1 Allmänna förutsättningar 

Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir 

tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. 

   Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av 

skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. (BFS 2011:26).  

5:61 Allmänt 

Byggnader ska utformas med tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan 

byggnader  

(BFS 2011:26). 

 

Allmänt råd 

Tillfredsställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 

meter  

(BFS 2011:26).  
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Boverkets byggregler ställer krav på att skydd mot brandspridning ska upprätthållas inom och 

mellan byggnader. Detta kan utföras genom att exempelvis placera byggnaderna på ett lämpligt 

avstånd mellan varandra. Enligt avsnitt 5:61 erhålls nämligen ett tillfredsställande skydd mot 

brandspridning om byggnaderna placeras på ett avstånd om minst 8 meter från varandra. När 

det kommer till taktäckning bör den utföras i lägst klass BROOF (t2) oavsett avstånd till annan 

5:62 Taktäckning 

Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning 

begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. (BFS 2011:26) 

 

Allmänt råd 

Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor.  

    Taktäckningen bör utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av 

lägst klass BROOF (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0. 

    Brännbar taktäckning i lägst klass BROOF (t2) kan användas på brännbart underlag på 

byggnader som är belägna minst 8 meter från varandra eller på småhus. 

     Brännbar taktäckning på brännbart underlag bör inte förekomma på byggnader, 

förutom småhus, inom 8 meter från en skorsten ansluten till värmepanna med förbränning 

av fasta bränslen. 

     På småhus kan material av lägst klass E användas som taktäckning på tak över 

uteplats, skärmtak eller liknande. Detsamma gäller i verksamhetsklasserna 1 och 2A för 

tältbyggnader med ett enkelt skikt dukmaterial.  

     Regler om skydd mot brandspridning från intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och 

detta gäller även mellan byggnader. (BFS 2014:3) 

5:536 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak 

Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska 

upprätthållas. 

(BFS 2011:26) 

 

Allmänt råd 

Skyddet kan exempelvis upprätthållas genom en kombination av skyddsavstånd, 

avskiljande konstruktion, skydd mot strålning och obrännbar taktäckning. Exempel på 

godtagbara lösningar kan vara att: 

- Ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av 5 

meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet på 

avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan 

dock brandteknisk klass EW 30 accepteras. 

- Det intilliggande taket på ett avstånd av mindre än 8 meter från ytterväggen ges ett 

brandmotstånd motsvarande REI 60. Om samtliga närliggande brandceller har 

avskiljande konstruktion och bärförmåga vid brand i högst 30 minuter, kan REI 30 

accepteras. 

- Automatisk vattensprinkleranläggning installeras i lägre belägna utrymmen. (BFS 

2014:3) 
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byggnad.  För byggnader placerade med ett avstånd på mindre än 8 meter mellan varandra ska 

taktäckningen utföras på ett obrännbart material, medan det vid längre avstånd än 8 meter är 

tillåtet med ett brännbart underlag. För att skydda mot brandspridning till brandcell som är 

högre belägen kan en avskiljande konstruktion användas. Värt att understryka är att åtgärden 

avskiljande konstruktion inte nämns över huvud taget i avsnitt 5:62 Taktäckning.  

3.2.2. Internationella regler och riktlinjer 
I länder som Tyskland, Storbritannien och USA finns flertalet standarder och riktlinjer som 

behandlar gröna tak. Men på grund av den stora variationen av provningsmetoder och 

klassificering av taktäckning mellan de olika länderna skiljer sig dessa standarder och riktlinjer 

något. Det är dessutom bara ett fåtal av dessa standarder som behandlar brandsäkerhet och 

risken för brandspridning (Elias & Håkansson, 2016). I följande avsnitt kommer ett urval av de 

internationella standarder som behandlar riskreducerande åtgärder med avseende på brand att 

presenteras. 

3.2.2.1. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) 

Det är FLL som ger ut den tyska standarden för gröna tak. Enligt Elias & Håkansson (2016) 

har standarden utvecklats under trettio år och var länge banbrytande i branschen. Detta ledde i 

sin tur till att många av de regler och riktlinjer som finns i andra länder har utformats efter den 

standard som FLL gett ut.  

I dokumentet ”Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing” 

(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V., 2008) går det bland 

annat att läsa att vegetationsfria zoner om minst 0,5 meter ska ersätta vegetationen där 

brännbara byggnadsdelar, brandsektioneringsväggar, genomföringar, rökluckor, takfönster 

eller där öppningar i tak finns. De vegetationsfria zonerna ska bestå av grus eller stenlagda 

stråk. Arean av ett grönt tak ska begränsas till en yta med en maximal längd på 40 meter. Mellan 

ytorna ska vegetationsfria brandgator anläggas. Dessa ska bestå av en avskiljande zon med en 

meters bredd, alternativt en barriär med höjden 0,3 meter. Detta illustreras i figur 4. När det 

kommer till växtsubstratet får dess djup inte understiga 30 mm. För ett extensivt grönt tak får 

inte heller andelen organiskt material överstiga 65 gram per liter.     

 

 

Figur 4. Egen översättning av exempel på utförande av brandskyddande åtgärder enligt FLL (Bild: ZinCo, 2016). 
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Enligt FLL (2008) ställs det även krav på att inspektion och underhåll ska utföras minst två 

gånger per år. Genom att ta bort eventuell död och uttorkad växtlighet kan därmed takets 

funktion säkerställas samtidigt som risken för brand fortfarande hålls låg. 

3.2.2.2. The Green Roof Organisation (GRO) 

GRO bildades 2008 och är en brittisk organisation, vars syfte är att säkerställa att den brittiska 

marknaden för gröna tak levererar kvalitativa produkter till byggbranschen. De riktlinjer som 

ges ut med avseende på gröna tak är baserade på de tyska riktlinjerna som ges ut av FLL (The 

Green Roof Organisation, 2017). GRO är medlemmar i the European Federation of Green 

Roof and Wall Associations (EFB), en organisation för alla de europeiska länderna som har 

baserat sina riktlinjer för gröna tak på FLL.  

Enligt ”The GRO Green Roof Code” (2014) ska djupet på jordsubstratet vara minst 80 mm. 

För att förhindra att en brand uppstår får inte heller halten organiskt material överstiga 20 

volymprocent. Brandgator bestående av grus eller stenlagda stråk ska upprättas som en 

brandskyddande åtgärd med ett minsta avstånd på 0,5 meter runt takfönster, samt vid vertikala 

väggar innehållande fönster eller dörrar. För att minska konsekvenserna vid en eventuell brand 

ska det gröna taket sektioneras av till ytor med en maximal längd om 40 meter. Ytorna ska 

sektioneras av med brandgator med bredden 1 meter. Inspektion och underhåll bör utföras 2 

gånger om året för att säkerställa takets funktion.  

3.2.2.3. Standard Norge (NS) 

Standard Norge är en privat och oberoende medlemsorganisation och utgör en av tre 

standardiseringsorganisationer i Norge. Organisationen, som är medlem i både ISO och CEN, 

publicerar omkring 1 200 nya norska standarder om året (Standard Norge, 2017). I standarden 

NS 3840:2015 återfinns bestämmelser för bland annat projektering, utförande samt skötsel och 

drift av gröna tak.  

För att skydda bland annat brännbara byggnadsdelar, genomföringar, rökluckor och takfönster 

ska vegetationen kring dessa ersättas med zoner om minst 0,5 meter bestående av grus eller 

stenlagda stråk ([NS], NS 3840:2015). Detta gäller även för väggar med fönster där 

fönsterkarmen är placerad inom höjden 0,8 meter, sett från vegetationsskiktet. Konsekvenserna 

av en eventuell brand ska begränsas genom att maximalt 40 meter grönt tak får anläggas innan 

vegetationsfria brandgator måste upprättas. Brandgatorna får utgöras av antingen en avskiljande 

zon med minst 1 meter bredd eller av en minst 0,3 meter hög barriär. NS 3840:2015 kräver 

dessutom att det växtsubstrat som används består av maximalt 20 volymprocent organiskt 

material. Vidare ställs det även krav på att inspektion och underhåll ska utföras minst två gånger 

per år för att säkerställa takets funktion och genom att gallra död och uttorkad växtlighet 

minskas risken för brand. 

3.2.2.4. FM Global 

FM Global är ett stort internationellt försäkringsbolag med inriktning mot industriella och 

kommersiella fastigheter. Företaget baserar sina försäkringspremier på riskanalyser utförda av 

företagets ingenjörer (FM Global, 2017).  

Baserat på ett stort antal tester och provningar utförda hos FM Global har företaget utvecklat 

egna riktlinjer med avseende på byggnation med gröna tak. Till skillnad från tidigare nämnda 

riktlinjer ställer FM Global (2007) krav på att alla gröna tak ska förses med en bröstning om 

minst 0,15 meter över intilliggande underlag. Då byggnadens takhöjd överstiger 46 meter ska 
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bröstningen vara minst 0,76 meter och omges av en vegetationsfri zon med en bredd på minst 

0,9 meter. Enligt FM Globals krav (2007) är takstrukturen hos en byggnad uppdelad i två olika 

kategorier. Den första kategorin består av takkant, takinstallationer samt genomföringar. Hit 

räknas även bland annat schakt, rör och solpaneler in. Här krävs en vegetationsfri zon om minst 

0,5 meter runt respektive objekt. Den andra kategorin består av större takinstallationer som 

exempelvis maskinrum, takvåningar, terrasser och intilliggande fasadväggar. Dessa ska omges 

av en vegetationsfri zon om minst 0,9 meter.  

Genom att dela in det gröna taket i sektioner om maximalt 1 450 m2 ska en omfattande 

brandspridning förhindras. Sektionerna, vars sida ej får överstiga 39 meter, ska avgränsas med 

en vegetationsfri zon. Bredden på den vegetationsfria zonen får ej understiga 0,9 meter. När det 

kommer till inspektion och underhåll anser FM Global (2007) att ansvaret ligger på 

fastighetsägaren. Detta ska utföras minst två gånger per år.  

3.2.2.5. American National Standards Institute (ANSI) 

ANSI grundades 1918 av fem ingenjörsföreningar och tre myndigheter med syfte att utveckla 

standarder för den privata sektorn i USA. Under åren har organisationen vuxit och idag 

representerar ANSI upp emot 1 000 olika företag, organisationer, myndigheter, institutioner 

och internationella medlemmar. Alla standarder som utfärdas av ANSI följer de krav som ges 

från internationella standardorganisationer som exempelvis ISO (American National Standards 

Institute, 2017). 

Det är standarden ANSI/SPRI VF-1 (American National Standards Institute & Single Ply 

Roofing Industry, 2017) som genererar minimikraven på utformningen av gröna tak i USA. 

Precis som FM Global ställer ANSI krav på sektionering av det gröna taket till ytor om 

maximalt 1450 m2 med sidor som ej får överstiga 39 meter. Mellan sektioneringarna ska 

brandgator anläggas. Takkant, takinstallationer och genomföringar ska omges av en 0,5 meter 

bred vegetationsfri zon. Vidare ställer ANSI/SPRI VF-1 (2017) krav på att tak som utgörs av 

vertikala brännbara ytor och som ligger intill ett grönt tak ska uppfylla klass A samt omges av 

en 1,8 meter vegetationsfri zon. Det är upp till fastighetsägaren att underhålla det gröna taket 

minst två gånger om året under driftskedet. Ett årligt underhåll ska utföras där inspektion sker. 

Vid behov gallras då växtligheten där det bedöms som nödvändigt.  

3.3. Brand i vegetation 
Genom att studera beteendet hos vegetationsbränder fås en ökad förståelse för vilka för- och 

nackdelar som finns hos de beräkningsmodeller som presenteras i avsnitt 

3.5. Beräkningsmodeller.     

Brand i vegetation är ett väldigt komplext fenomen vars utgång är svår att förutsäga. Enligt 

MSB (2010) beror detta till stor del på att vädret varierar med tiden. Variationerna avser bland 

annat lufttemperatur, vind och nederbörd. Vädret utgör därmed en av tre huvudfaktorer som 

påverkar brandförloppet vid vegetationsbränder. Topografi och bränsle utgör de resterande två 

huvudfaktorerna med viktiga parametrar som exempelvis lutningsgrad på sluttningar samt 

bränslets fukthalt, energiinnehåll och mängd. Vidare belyser MSB (2010) att brandens storlek 

också är en betydande faktor vid vegetationsbränder. Detta eftersom större bränder kommer att 

orsaka starka vindar, som i sin tur kan påskynda brandens framfart. Att så många faktorer spelar 

in på brandens utveckling gör att de matematiska modellerna blir väldigt stora och komplexa.  
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3.3.1. Brandbeteendet 
I rapporten ”Skogsbrand. Brandbeteende och tolkning av brandriskindex” (Granström, 2006) 

beskrivs en brand i det fria skilja sig på ett flertal olika sätt gentemot en brand i byggnad. Bland 

annat är eldens bränsle i det fria i princip oändligt, samtidigt som syresättningen nästan aldrig 

begränsar förbränningsprocessen. De flammor som uppstår vid en brand drivs framåt av de 

gaser som frigörs i bränslet. Flammorna avger i sin tur strålningsenergi i alla riktningar, varpå 

en del av strålningen träffar det bränsle som finns framför elden. Detta ger i sin tur upphov till 

en temperaturökning. Redan vid en temperatur av 100 °C har allt vatten försvunnit ur bränslet 

och vid 300 °C påbörjas den termiska nedbrytningen av cellulosa och andra organiska 

föreningar. I samband med detta avges olika kolväteföreningar i gasform som sedan antänds av 

flammorna. Temperaturen inuti flammorna ligger på mellan 800–1000 °C, något som gör att 

gasfrigöringen intensifieras då bränslepartikeln hamnar däri.  

Vidare förklarar Granström (2006) att då bränslet i en viss punkt inte längre ger ifrån sig den 

mängd brännbara gaser som krävs för att driva flammorna framåt kommer denna punkt att 

befinna sig i flammornas bakkant. För de flesta bränsletyper går det relativt snabbt från det att 

bränslet antänds tills det slocknar. Många gånger tar det bara runt en minut. Kvistar och 

liknande som har fallit ned på marken kan fortsätta att brinna med flammor, men dessa kommer 

inte att påverka flamfronten något. Då flamfronten har passerat kommer marken att fortsätta 

glöda, men ofta slocknar detta av sig själv inom några minuter eftersom glöden inte kan 

underhålla sig själv. Skulle däremot marken vara väldigt torr kan detta istället leda till en 

omfattande glödbrand. En illustration över detta brandbeteende visas i figur 5. 

 

Figur 5. Brandbeteendet vid brand i vegetation. Reproducerad från figur 1 i rapporten ”Skogsbrand. Brandbeteende och 

tolkning av brandriskindex” (Granström, 2006). Flammorna värmer upp bränslet som vid en temperatur av 300 °C börjar 

frigöra brännbara gaser som sedan antänds. Flamman tar sig fram över bränslebädden och lämnar en glödbrand efter sig. 

Beroende på bränslets fukthalt fortsätter glödbranden under en längre eller kortare tid. 

Från flammorna går en stor del av energin uppåt i form av konvektion. Detta på grund av den 

starka expansionen av heta gaser. Konvektionen är en viktig del när det kommer till brand i 
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vegetation då den dels kommer att värma upp de eventuella bränslen som befinner sig ovanför 

flammorna, till exempel träd, och dels eftersom glödande eller flammande partiklar kan dras 

med i den uppåtgående luftström som bildas (Granström, 2006). Då glödande partiklar dras 

med i luftströmmen riskerar dessa att antända bränslen på andra platser, vilket kan leda till att 

branden till slut kan bli svår att kontrollera. Det är detta fenomen som leder till att en brand kan 

ta sig över stora hinder som exempelvis vägar och vattendrag. Enligt Granström (2006) kan 

konvektion även leda till att vinden vid flamfronten förändras. I och med att de heta, 

uppåtstigande gaserna ersätts genom att luft strömmar in från sidorna kan den rådande vinden 

komma att böja av. Denna effekt blir större ju högre intensitet elden har. Detta leder till att en 

brand som sprider sig med vinden kommer att få ett lokalt drag in mot elden, som därmed går i 

motsatt riktning till den rådande vinden.  

3.3.2. Inverkande faktorer på brandbeteendet 
Som tidigare nämnts är topografin en annan viktig faktor när det kommer till brandens 

spridningshastighet. Granström (2006) förklarar vidare att en brand som går uppför en sluttning 

kommer att generera en bättre angreppsvinkel för flammorna, som därmed bidrar till att elden 

sprids snabbare och med en högre intensitet. Skulle det istället slutta nedåt fås en motsatt effekt. 

Enligt den taklutningstabell som presenteras i Bilaga 1 (VegTech AB) får exempelvis ett tak 

med lutningen 27 grader en lutningsprocent på 50. Denna lutningsprocent leder i sin tur till att 

en eventuell brand på detta tak får en spridningsfaktor på ungefär 4,75 enligt figur 6. En brand 

uppför detta tak riskerar alltså att spridas nästan 5 gånger så snabbt i jämförelse med en brand 

som äger rum på ett platt tak. 

 

Figur 6. Figuren visar sambandet mellan planets lutning och den spridningshastighet elden har uppför det lutande planet. 

Bilden är en egen reproduktion från figur 23 i rapporten "Skogsbrand - Brandbeteende och tolkning av brandriskindex" 

(Granström, 2006). 

 

En annan faktor som starkt bidrar till brandbeteendet är vinden. Även vid svag vind fås en ökad 

spridningshastighet i vindens riktning (Granström, 2006). Till stor del tros detta bero på att 

vinden gör så att flammorna böjs i bränslets riktning. På så sätt får den strålning som avges från 
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flammorna en mer effektiv angreppsvinkel, vilket leder till att bränslet värms upp snabbare. 

Granström (2006) menar på att detta i sin tur leder till att de brännbara gaserna som avges från 

bränslet frigörs snabbare. Elden kommer därför att spridas fortare och samtidigt ha en högre 

intensitet samt längre flammor. När det kommer till bränder som sprider sig mot vinden kan 

däremot ingen tydlig effekt på spridningshastigheten ses (Granström, 2006).     

3.3.3. Bränslets påverkan på brandspridningen 
Olika arter skiljer sig åt när det bland annat kommer till hur lättantändligt materialet är samt 

vilken brandbelastning som fås. Enligt Granström (2006) gäller generellt att elden sprider sig 

snabbare ju finare bränslepartiklarna är och desto glesare de är placerade. Det är även stor 

skillnad på bränsleegenskaperna för döda och levande växtmaterial. Ett dött växtmaterial, även 

kallat förna, tar upp fukt via dagg eller nederbörd och svarar direkt på de förändringar som sker 

i den omgivande luftens fukthalt. Materialet avger fukt i gasfas och på så sätt hamnar förnans 

fukthalt i jämvikt med det rådande ångtrycket i den omgivande luften. Fukthalten hos levande 

gräs och örter är däremot oberoende av vädret i och med att de tar upp vatten via rötterna. 

Fukthalten balanseras sedan genom att avdunstning sker genom bladens porer. Processen pågår 

på så sätt ända till dess att marken där rötterna är placerade i blir helt uttömd på vatten, någon 

som dock sker väldigt sällan i det svenska klimatet. På grund av den höga fukthalten hos gräs 

och örter kommer dessa mer eller mindre att hämma brandspridningen. Detta märks tydligt på 

platser med mycket grönt gräs och örter där elden ofta självslocknar, även om torka råder. Men 

samtidigt som levande gräs och örter hämmar brandspridningen utgör dess förna ett idealiskt 

bränsle för branden. Brandrisken ökar således under våren tills dess att ny växtlighet börjar 

tränga upp genom förnan. Även snömängden under vinterhalvåret påverkar bränslebädden. En 

bränslebädd som pressats ned av ett snötäcke ger en långsammare brandspridning i och med att 

det tar längre tid för fukten att försvinna ur den gentemot vid en snöfattig vinter där 

bränslebädden hunnit torka upp ordentligt (Granström, 2006).  

3.4. Beslutsstöd för brand i vegetation 

För att underlätta vid beslutsfattning rörande brand i vegetation har ett antal olika former av 

beslutsstöd utformats. Dessa beslutsstöd kan delas in i tre kategorier (MSB, 2010): 

➢ Brandriskprognos 

➢ Brandbeteende 

➢ Skogsskötsel 

Vidare belyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010) kartornas betydelse vid 

användning av dessa beslutsstöd. Därför används geografiska informationssystem, även så 

kallad GIS-programvara, ofta vid utvecklingen av beslutsstöd med avseende på brand i 

vegetation.  

Nedan beskrivs de tre olika kategorierna kortfattat (MSB, 2010): 

Brandriskprognossystem 

Ett brandriskprognossystem kan användas innan en vegetationsbrand äger rum för att 

exempelvis kunna ge prognoser och identifiera områden där en brand riskerar att bli väldigt 
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intensiv. På så sätt kan modellen ligga till grund för insatsplaneringen eftersom risken för att en 

vegetationsbrand ska uppstå kan förutsägas.  

Brandbeteendemodell 

Användandet av en brandbeteendemodell kan hjälpa till att beräkna brandens intensitet samt 

brandfrontens placering vid en viss tidpunkt. På så vis kan modellen underlätta när det kommer 

till att avgöra hur mycket resurser som krävs samt vart dessa resurser bör sättas in för att få 

kontroll över branden.   

Skogsskötsel 

Genom att använda sig av en modell för skogsskötsel skulle exempelvis beslut rörande 

återplantering av skog kunna tas efter att en vegetationsbrand ägt rum.  

3.5. Beräkningsmodeller  
Enligt MSB (2016b) är de enklaste modellerna när det kommer till beslutsstöd vid brand i 

vegetation så kallade icke spatiala modeller. Icke spatiala modeller använder sig av lokala data 

och kan på så sätt uppskatta förutsättningarna för att en brand ska uppstå, något som kan vara 

bra vid bland annat fördelning av brandbekämpningsresurser samt för att kunna anpassa graden 

av beredskap. Genom att applicera samma data på en bränslemodell kan en grov 

spridningsprediktion fås då brandens intensitet och spridningshastighet mot vinden uppskattas. 

För att kunna göra mer realistiska simuleringar av brandspridning i vegetation krävs dock en 

simuleringsmodell som kan använda sig av rumsligt varierande information. En sådan modell 

kallas för spatial, vilket innebär att modellen kräver heltäckande information om både bränsle 

samt rådande mark- och väderförhållanden.  

Vidare förklarar MSB (2016b) att viktiga variabler när det kommer till indata som behandlar 

väderförhållanden är bland annat nederbörd, temperatur, vindstyrka och luftfuktighet. Hur 

lyckad en brandsimulering blir beror alltså på kvaliteten i de indata som ges, oavsett vilken 

precision själva beräkningsmodellen har. De utdata som sedan fås vid simuleringen utgörs 

exempelvis av brandens utbredning samt den uppskattade brandintensiteten. Brandintensiteten 

är av stor betydelse när det till exempel kommer till att uppskatta flamhöjden, vilket kan ha en 

stor betydelse för hur brandens fortsatta utveckling kommer att se ut. 

Även brandbeteendemodeller kan delas in i tre olika kategorier (MSB, 2016b):  

➢ Fysikaliska 

➢ Semi-empiriska 

➢ Statistiska 

Vilken av de tre kategorierna som är mest lämplig att använda som brandbeteendemodell beror 

helt enkelt på vad modellen ska användas till eftersom alla kategorier har sina för- och 

nackdelar. Nedan beskrivs dessa kategorier mer ingående. 

3.5.1. Fysikaliska modeller 
De fysikaliska brandbeteendemodellerna bygger på kända samband. Genom att validera dessa 

samband mot testbränder krävs en betydligt mindre mängd data för att kunna utföra 

simuleringen, något som anses vara en av de stora fördelarna med fysikaliska modeller (MSB, 

2016b). Modellerna baseras på de etablerade matematiska beskrivningarna som finns med 
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avseende på brandbeteendets fysikaliska och kemiska processer. Processerna behandlar såväl 

antändning, värmeöverföring och bränslekonsumtion som interaktionen mellan flamma och 

atmosfär etc. Men eftersom brand är ett väldigt komplext fenomen finns det vissa semi-

empiriska delar i de fysikaliska modellerna för att underlätta arbetet. Bristerna visar sig bland 

annat finnas i förståelsen för vissa kemiska processer som exempelvis flammornas egenskaper, 

värmeöverföringens bidrag till den totala energin och de kemiska processer som äger rum vid 

förbränning (MSB, 2010). Värt att nämna är också att de flesta fysikaliska modellerna enbart 

använder sig av temperaturberoende strålning som mekanism för värmeöverföring och att 

konvektionen alltså försummas. Detta gör att utdatat som ges endast är tillförlitlig för bränder 

där strålningsvärmen är den dominerande faktorn när det kommer till värmeöverföring, vilket 

inte stämmer alla gånger (MSB, 2016b). De fysikaliska modellerna behöver dessutom valideras 

för den miljö de ska användas i. För vegetationsbränder uppstår vissa problem kring variabler 

som bland annat behandlar flamhöjd och viskositeten på rökgasen eftersom dessa är svåra att 

mäta i utomhusmiljö. Därför mäts värdena upp i laboratorier eller antas, något som kan generera 

en viss osäkerhet i resultatet (MSB, 2010). 

Eftersom de fysikaliska modellerna ofta kräver god användarkunskap samt hög datorkapacitet 

och genererar långa beräkningstider lämpar de sig bäst i laborativ miljö och inte vid operativt 

arbete (MSB, 2016b). 

I följande avsnitt beskrivs några vanliga fysikaliska modeller. 

3.5.1.1. FDS 

(W)FDS är en utveckling av programmet Fire Dynamic Simulator (FDS), som används för 

simulering av bränder i byggnader, med syftet att kunna förutsäga brandspridning i både skog, 

mark och bebyggelse. Modellen är tredimensionell och använder sig av ett varierande 

gridsystem (MSB, 2010). För att beräkningarnas noggrannhet ska förbättras minskas 

gridsystemets upplösning utanför det intressanta området. Samma metod används vanligtvis i 

FDS vid simulering av brand i byggnad.  

Markvegetationsmodellen i FDS bygger på antagandet att förbränningen i huvudsak sker 

ovanför markens bränslebädd. Eftersom flammornas höjd ovanför bränslebädden är mycket 

större än höjden på själva bränslebädden kan två olika gridsystem användas. Enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010) kommer då det ena gridsystemet att 

användas till att definiera brandplymen i gasfasen, medan det andra gridsystemet bland annat 

kommer att definiera värmeöverföringen i bränslebädden. FDS gör det därmed möjligt att 

bygga upp komplexa modeller och används många gånger i forskningssyfte (MSB, 2016b). De 

komplexa modellerna genererar dock höga krav på beräkningskapaciteten.        

FDS är en så kallad multifasmodell (MSB, 2010) och behandlar således interaktionen mellan 

flamman och bränslet. Vegetationen ses därmed som bränslepartiklar fördelade i luften och 

grupperas i antingen familjer eller fasta faser. Familjer kan exempelvis bestå av löv eller kvistar. 

Genom att definiera volymfraktionen för varje familj kan växtligheten beskrivas. 

Volymfraktionen fås genom att beräkna hur stor del av rumsvolymen i en viss punkt av 

vegetationsskiktet som består av fasta partiklar. 
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3.5.1.2. FIRETEC 

Även FIRETEC är en multifasmodell (MSB, 2010) och därmed beaktas både interaktionen 

mellan plymen och atmosfären samt mellan flamman och bränslet. Modellen har utvecklats av 

forskare vid Los Alamos National Laboratory tillsammans med USDA Forest Service Rocky 

Mountain Research Station (MSB, 2016b). 

Eftersom det bränsle som används i modellen bygger på vegetationens fysikaliska egenskaper 

(MSB, 2010) är FIRETEC därmed inte beroende av befintliga bränslemodeller utan kan 

användas till en stor mängd olika slags bränslen. För att kunna generera ett så exakt resultat 

som möjligt delas de olika variablerna som återfinns i modellens ekvationer upp i medelvärden, 

varpå ett genomsnitt tas ut (Los Alamos National Laboratory, u.å.). Beräkningarna i FIRETEC 

baseras följaktligen på olika genomsnitt och sannolikhetsfunktioner.   

Enligt MSB (2010) går FIRETEC att köras både i ett två- eller tredimensionellt läge där bland 

annat effekterna av varierande vindförhållanden, icke-homogen terräng och olika vertikala 

bränslestrukturer studeras. Även flygbränder kan modelleras tack vare möjligheten att kunna 

kombinera användandet av vindhastigheter med en probabilistisk metod.  

Genom att koppla samman FIRETEC med lufttransportmodellen HIGRAD fås en kombinerad 

atmosfärs- och brandbeteendemodell som bland annat bygger på bevarandet av massa, moment 

och energi (Los Alamos National Laboratory, u.å.). Kombinationen av HIGRAD och FIRETEC 

ger således en tredimensionell modell som simulerar kopplingen mellan vegetationsbranden 

och de rörelser som uppstår i den lokala atmosfären. HIGRAD/FIRETEC möjliggör därmed att 

modellera brandbeteendet för en vegetationsbrand i storleksordningen hundra- till tusentals 

meter.  

3.5.2. Semi-empiriska modeller 
Semi-empiriska modeller kallas ibland även för semi-fysikaliska. Detta eftersom de utgår från 

förenklade fysikaliska samband där statistik från provbränder gett värden på de konstanter som 

sedan används i beräkningsformlerna (MSB, 2016b). Genom att utföra ett antal experiment i 

laboratorier samt genom att observera brandens beteende i fält fås den information som krävs 

för att en semi-empirisk modell ska kunna utvecklas. En viktig del när det kommer till 

modellering av vegetationsbränder är interaktionen mellan flamman och bränslet, en egenskap 

som de semi-empiriska modellerna dock saknar (MSB, 2010). Modellerna gör heller inte någon 

skillnad mellan värmeöverföring via strålning, ledning eller konvektion och därmed blir utdatat 

inte lika noggrant. De semi-empiriska modellerna kan inte heller analysera övergången från 

mark- till toppbrand vid vegetationsbränder eftersom modellerna inte kan ta bränslets 

tredimensionella struktur i beaktning. Istället bedöms risken för att en brand ska övergå i 

toppbrand. Men genom att kombinera flera olika brandmodeller kan en mer detaljerad 

brandtillväxt simuleras, något som kan vara användbart då uppskattning av exempelvis 

avståndet dit flygbränder kan uppstå behövs (MSB, 2016b).  

Även om semi-empiriska modeller inte ger lika noggranna resultat som de fysikaliska 

modellerna anses dock de semi-empiriska modellerna vara mycket snabbare och mer 

användarvänliga. På så sätt kan prognoser gällande brandintensitet och spridningshastighet ges 

i realtid, något som är till beslutfattarens fördel (MSB, 2010).   
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I detta avsnitt beskrivs några vanliga semi-empiriska modeller. 

3.5.2.1. Rothermels mark- och toppbrandsmodell 

Redan 1972 utvecklade Richard C. Rothermel sin spridningsmodell för markbränder. Modellen 

har under åren blivit både en av de viktigaste och mest använda spridningsmodellerna i 

kategorin semi-empiriska modeller (MSB, 2016b).  

Rothermels markbrandsmodell utvecklades för att kunna förutspå spridningshastigheten och 

intensiteten hos en vegetationsbrand. Modellen kräver ingen kännedom om hur ett bränsle 

brinner utan baseras istället på de parametrar som beskriver bränslets fysikaliska och kemiska 

sammansättningar. Detta inkluderar bland annat bränsledjup och fukthalt (Rothermel, 1972). 

Både fördefinierade och specifika bränsleparametrar går att använda i modellen, som endast 

beaktar markbränder (MSB, 2010). För att kunna beskriva den rådande miljön krävs istället 

inparametrar som exempelvis genomsnittlig vindhastighet samt eventuell lutning hos terrängen. 

Rothermels markbrandsmodell kan på så sätt simulera en växande brand som rör sig i den för 

branden mest fördelaktiga riktningen. Brandens form antas vara elliptisk. Då elden blivit 

tillräckligt stor kommer den att stabiliseras i form av en linjebrand. Spridningen för en 

linjebrand är oberoende av vilken påverkan som sker på den motsatta sidan och linjebranden 

kommer således att bete sig som en reaktionsvåg, där framfarten är konstant över tid i homogena 

bränslen (Rothermel, 1972). 

År 1991 presenterades Rothermels toppbrandsmodell, som utvecklades för att kvantitativt 

kunna bedöma det sannolika beteendet hos kronbränder. I rapporten ”Predicting Behavior and 

Size of Crown Fires in the Northern Rocky Mountains” av Richard C. Rothermel (1991) 

beskrivs modellen vara baserad på olika antaganden av bland annat bränslets föränderlighet, 

topografi och väderförhållanden. De metoder som beskrivs i Rothermels rapport (1991) är 

främst konstruerade för att användas i skogarna kring de nordliga delarna av Rocky Mountains 

i västra USA, men dessa går även att tillämpa på andra bergiga områden med liknande 

förhållanden.  

Rothermels toppbrandmodell baseras på ett flertal olika beräkningsmodeller samt data hämtade 

från åtta olika skogsbränder som ägde rum i USA mellan 1967 och 1989 (Rothermel, 1991). 

Genom att göra vissa antaganden kunde en linjär regressionsmodell bildas. Denna modell 

återges i figur 7 nedan. De antaganden som gjordes innefattade väldigt specifika indata, som 

nödvändigtvis inte behövde representera brandens bränsle (Scott, 2012). Till exempel användes 

sambandet mellan den tionde bränslemodellen, bestående av timmeravfall och undervegetation, 

samt vindreduceringsfaktorn 0,4 för alla åtta bränder (Rothermel, 1991). Enligt MSB (2010) 

har dock Rothermels topbrandmodell en tendens att underskatta den verkliga 

spridningshastigheten, vilket antas bero på att Rothermel utnyttjar en metod för markbränder 

för att kunna beräkna spridningen hos toppbränder. 
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Figur 7. Sambandet mellan toppbrandens observerade spridning för vindstyrda bränder och den troliga brandspridning som 

fås då bränslemodell 10 används i modellen, enligt figur 4 i rapporten "Predicting Behavior and Size of Crown Fires in 

Northern Rocky Mountains” (Rothermel, 1991). 

 

Denna förenklade toppbrandsmodell nyttjas idag i alla brandbeteendemodeller som används 

operativt i USA (Scott, 2012) och precis som för Rothermels markbrandsmodell antas branden 

ha en elliptisk form (Rothermel, 1991).  

3.5.2.2. BEHAVE och BehavePlus  

BEHAVE består av en serie brandbeteendeprogram (Burgan & Rothermel, 1984) som används 

för att uppskatta risken för brand i vegetation för olika bränslen, topografi och väder. Modellen, 

som har utvecklats av U.S. Forest Service, är baserad på Rothermels markbrandsmodell från 

1972 och använder sig av 40 standardiserade bränsletyper (MSB, 2016b). De olika 

bränsletyperna kan i sin tur modifieras för att på så sätt kunna anpassas efter önskat testmaterial 

(Burgan & Rothermel, 1984).  

BehavePlus är den moderna versionen av BEHAVE. Det Windows-baserade programmet 

används till att beräkna brandbeteendet vid en mängd olika situationer, både i USA men även i 

andra länder. Precis som BEHAVE består programmet av en samling matematiska modeller 

som beskriver både brandbeteende, brandpåverkan och brandmiljön 

(U.S. Forest Service, 2016). Modellerna baseras på specifika bränsle- och fuktförhållanden och 

programmet kan på så sätt bland annat beräkna bränslets fukthalt, brandens flamhöjd, vindens 

påverkan samt hastigheten på brandspridningen. Enligt U.S. Forest Service (2016) anses 

BehavePlus vara en väl lämpad programvara för att utbilda människor med avseende på 

brandbeteende. Detta eftersom de komplexa interaktionerna mellan brand, bränsle, fukt och 
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vind enkelt går att variera genom att ändra inmatningsvariablerna inför varje beräkning. Det 

krävs dock en hel del träning för att kunna utföra framgångsrika beräkningar i programmet. 

3.5.2.3. FARSITE  

FARSITE är en modell som beräknar spridningen hos vegetationsbränder under långa perioder 

då förhållandena för bränsle, väder och terräng förändras över tid (U.S. Forest Service, 2015). 

Precis som BEHAVE består även FARSITE av ett antal olika brandbeteendemodeller. Dessa 

innefattar modeller för exempelvis ytbrand, kronbrand samt för eldens acceleration. FARSITE 

används idag i stor utsträckning av olika statliga organ i USA med syftet att underlätta vid olika 

beslut rörande exempelvis brand- och markhantering samt till viss del även resursfördelning. 

Enligt U.S. Forest Service (2015) är modellen dock väldigt komplex och bör därför endast 

användas av personer med god kännedom om både bränslen, väder, topografi samt bränder och 

dess terminologi.  

Både BEHAVE och FARSITE beräknar brandspridningen över ett tvådimensionellt landskap 

(MSB, 2010). 

3.5.3. Statistiska modeller 
Till skillnad mot fysikaliska och semi-empiriska modeller innehåller inte de statistiska 

modellerna några fysikaliska principer utan utgår från en stor mängd insamlad statistik från ett 

antal studerade testbränder (MSB, 2016b). Eftersom modellerna inte har någon fysikalisk grund 

begränsas användningsområdet och de ska därför användas försiktigt utanför de verifierade 

förhållandena. När det kommer till att förutsäga spridningen av bränder som liknar 

testbränderna kan däremot kvaliteten på utdatat vara väldigt bra. Enligt MSB (2010) bör dock 

användandet av statistiska modeller vid vegetationsbränder undvikas eftersom variationen av 

testbränder är väldigt liten till skillnad från hur en brand kan uppstå i naturen. Detta leder till 

att resultatet som ges blir tvivelaktigt.    

Exempel på statistiska modeller är Mc Arthurs modell för gräsbränder samt det kanadensiska 

FBP-systemet. I denna rapport kommer dock inga statistiska modeller att behandlas, varför en 

utförligare beskrivning av modellerna inte heller kommer att ges. 

3.5.4. Övriga modeller 
En annan modell som tagits med i beaktning i denna rapport är REDapp. I följande avsnitt 

presenteras modellen mer ingående. 

3.5.4.1. REDapp 

REDapp är en brandbeteendemodell utvecklad för det kanadensiska klimatet. Den första 

betaversionen av programmet släpptes under 2013 (REDapp, 2013). Programmet beräknar både 

brandens spridningshastighet, intensitet, area samt brandområdets omkrets och brandområdet 

antas vara elliptiskt (McLoughlin, 2016).  

Funktionen Weather tab ger användaren tillgång till rådande kanadensiska väderförhållanden 

och The North American Ensemble Forecast System, NAEFS, genom The Meteorological 

Service of Canada. NAEFS ger ut prognoser för mellan 1 – 14 dagar, men enligt McLoughlin 

(2016) är denna funktion dock endast tillgänglig då internetanslutning finns. Men även om 

NAEFS prognoser sträcker sig över både Kanada, USA och Mexiko är REDapp i dagsläget 

begränsad till att enbart kunna ge rådande information och förhållanden för platser belägna i 
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Kanada (McLoughlin, 2016). I figur 8 visas en bild över programmets gränssnitt. 
 

 

Figur 8. Bild över programmets gränssnitt. 

 

Programmet innehåller 18 olika slags förinställda bränslemodeller som består av både skogs- 

och gräsmarker (MSB, 2016b). I och med att programmet inte har någon GIS-komponent kan 

det dock bara hantera en uppsättning variabler i taget.   
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4. Resultat 
I följande avsnitt redovisas erhållna resultat från utförda litteraturstudier, intervjuer och 

beräkningar.  

4.1. Gröna tak – ett miljömedvetet val 
Att gröna tak har en positiv påverkan på både miljö och klimat är tydligt. Genom att använda 

vegetation som taktäckning främjas den biologiska mångfalden i städerna, föroreningar filtreras 

vid upptag av regnvatten och en förbättrad isolerande verkan mellan byggnadens inomhusmiljö 

och utomhusklimat fås. Dessutom har gröna tak visat sig ha bullerdämpande egenskaper.  

Uppbyggnaden hos gröna tak fås med hjälp av olika lager, som alla besitter olika egenskaper 

och funktioner. Närmast bjälklaget läggs ett tätskikt och ovanpå detta placeras ett rotskydd. 

Därefter placeras ett dränerande skikt, vars uppgift är att leda bort det överflödiga vattnet. Över 

det dränerande skiktet läggs sedan ett vattenhållande skikt, följt av ett jordsubstratlager. Själva 

vegetationen placeras därefter ovanpå jordsubstratlagret. 

Gröna tak kan delas in i tre olika kategorier beroende på vilken typ av växtlighet som används 

samt hur jordsubstratslagret ser ut. Uppbyggnaden hos dessa tak ser ungefär likadan ut, men 

vissa skillnader finns bland annat när det kommer till utformning och användningsområde. 

Enligt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2017a) används intensiva 

taktäckningar många gånger till takträdgårdar och parker medan extensiva taktäckningar istället 

har till syfte att skapa en naturlig landskapskaraktär. Semiintensiva taktäckningar kan i sin tur 

med fördel anläggas i närheten av uteplatser eller andra trivselytor som är placerade på tak och 

som inte består av vegetation. En sammanställning av de tre kategorierna ges i tabell 1.  

 

Tabell 1. Sammanställning av de olika kategorierna hos gröna tak med avseende på typ av växtlighet samt djupet på 

substratlagret. 

Kategori Typ av växtlighet 
Växtsubstratets 

djup 
Kommentar 

Extensivt Lågväxande växter 2–15 cm 
Ger taket en naturlig 

landskapskaraktär 

Semiintensivt 
Allt från gräs och låga 

växter till mindre buskar 
10–20 cm 

Kan användas till olika 

typer av takplanteringar 

Intensivt 

Det enda som begränsar 

växtligheten är jordmånens 

djup 

15 cm < 
Används till 

takträdgårdar, parker 

 

När det kommer till brandegenskaperna hos gröna tak beror detta till stor del på vilka slags 

växter som används. Fetbladiga växter anses ha en stor vattenhållningsförmåga och de kan 

därmed antas vara mer svårantändliga gentemot högväxande gräs och örter. Högväxande gräs 

och örter är i sin tur mer vedbildande och på grund av detta fås en ökad spridningsrisk med 

avseende på gnistbildning, vilket i sin tur genererar en ökad risk för att flygbränder ska uppstå. 

De flesta taktäckningsalternativ som idag är klassade enligt BROOF (t2) är så kallade extensiva 

taktäckningar och består av sedum. 
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Vid klassificering enligt brandteknisk klass BROOF (t2) torkas alla gröna tak ut innan 

provkroppen konditioneras enligt standard. Denna process är till för att säkerställa att alla 

prover genomförs enligt samma premisser, oavsett vilket laboratorium testerna utförs vid. 

Testerna, som utförs i en testkammare med lutningen 30°, pågår i 15 minuter om inte branden 

har nått provkroppens övre del eller slocknar av sig själv. Längden på den brandskadade ytan 

mäts därefter både på taktäckningen och dess underlag. Skulle den testade taktäckningen vara 

avsedd för flera typer av underlag måste alla dessa ingå i provningen.  

4.2. Det komplexa brandbeteendet 
Den fakta som presenteras i rapportens teoridel visar också på hur komplext brandbeteendet är 

i naturen. Men även om brandbeteendets komplexitet beror på ett flertal parametrar kan tre 

huvudfaktorer identifieras. Dessa är: 

1. Väder 

2. Topografi 

3. Bränsle 

Vädret förändras ständigt och därför uppnås sällan homogena förhållanden i naturen. 

Variationer återfinns bland annat när det kommer till lufttemperatur, nederbörd, vindhastighet 

och vindriktning. Just vinden kan vara förrädisk vid mark- och vegetationsbränder eftersom 

minsta lilla vinddrag gör att eldens spridningshastighet ökar i vindens riktning. Topografin 

förändras också konstant. Detta i och med att marken sällan är helt platt och dessutom är 

markens ojämnheter i princip aldrig helt identiska. Skulle det finnas sluttningar i marken 

tenderar dessa också till att påverka brandens spridning. En brand uppför en sluttning genererar 

nämligen en bättre angreppsvinkel för flammorna, vilket leder till att elden kommer att spridas 

snabbare samt med en högre intensitet. När det kommer till brand i gröna tak bör därför 

topografin spela en stor roll för hur brandens utveckling kommer att se ut. Skulle taket vara 

byggt med någon form av lutning kan branden antas komma att sprida sig snabbare uppför 

byggnadens taktäckning, gentemot om taket hade varit platt. Skillnaderna i angreppsvinkel för 

branden på ett lutande respektive platt tak illustreras i figur 9. 

 

 

Figur 9. Skillnader i brandens angreppsvinkel för ett lutande och ett platt tak. 

Även bränslet tenderar till att förändras, bland annat när det kommer till fukthalt, energiinnehåll 

och mängd. Många gånger kan dock bränslets förändringar på ett eller annat sätt kopplas till de 

två huvudfaktorerna väder och topografi. Det är dessutom stora skillnader i 
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bränsleegenskaperna mellan döda och levande material. Rent generellt verkar levande gräs och 

örter mer eller mindre kunna hämma en brandspridning i och med materialets höga fukthalt. På 

samma sätt tenderar dött och mycket torrt material till att öka brandspridningen. 

Snömängden är en faktor som inverkar starkt på bränslebäddens egenskaper under våren. En 

snöfattig vinter genererar en torr och ”luftig” bränslebädd, vilket leder till en ökad brandrisk 

fram till dess att ny växtlighet har trängt igenom den gamla. Tvärt emot leder en snörik vinter 

till att bränslebädden pressas ned och därmed tar det också längre tid för fukten i förnan att 

försvinna.  

En annan parameter som spelar stor roll för brandbeteendet i mark och vegetation är 

konvektionen. I och med den starka expansionen av heta gaser kommer en stor del av brandens 

energi att gå uppåt. Detta leder i sin tur till att eventuella bränslen som befinner sig ovanför 

branden, till exempel träd, värms upp och på så sätt riskerar att antändas. Dessutom riskerar 

glödande eller flammande partiklar att dras med i den uppåtgående luftström som bildas. Ett 

sådant scenario kan i värsta fall leda till att bränslen på andra platser antänds och en så kallad 

flygbrand uppstår. 

4.3. Sammanställning av regler och riktlinjer 
Genom att sammanställa de regler och riktlinjer som finns med avseende på brandskyddskrav 

för gröna tak fås en mer översiktlig bild av hur det ser ut i de olika länderna. Sammanställningen 

som ges i tabell 2 är en egen reproduktion av tabell 6 i examensarbetet ”Örtsedumtak – En 

kartläggning av ett örtsedumtaks brandegenskaper och utformning med avseende på brand” 

av Elias och Håkansson (2016).  
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Tabell 2. Sammanställning av standarder och riktlinjer med avseende på brand vid upprättandet av gröna tak. 

 
NS 

(Norge) 

FLL 

(Tyskland) 

GRO 

(Storbritannien) 

FM Global 

(USA) 

ANSI 

(USA) 
Sverige 

Sektionering ≤ 40 m ≤ 40 m ≤ 40 m ≤ 1 450 m2 ≤ 1 450 m2 - 

Avstånd på brandgata 

1 m alt.  

0,3 m hög 

obrännbar 

barriär 

1 m/40 m 

alt. 0,3 m 

hög 

obrännbar 

barriär 

 

Om väggar 

har syllar 

erfordras ett 

avstånd på 

800 mm 

1 m/40 m vid 

större grönytor 

 

Om väggar har 

syllar erfordras ett 

avstånd på 800 

mm 

0,9 m 1,8 m - 

Skyddsavstånd runt 

öppningar och 

vertikala element 

500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm - 

Krav på 

bröstningshöjd 
- - - Ja - - 

Jordsubstratets djup - 
Kräver  

30 mm 

Rekommenderar 

80 mm 
- - - 

Rekommenderad 

andel organiskt 

material i 

växtsubstrat 

≤ 20 vol.% ≤ 65 g/l ≤ 65 g/l - - - 

Brandpost/ 

släckutrustning 
- - - - Minst 1 st - 

Inspektion och 

underhåll 
2 ggr/år 2 – 4 ggr/år Minst 2 ggr/år 

Minst  

2 ggr/år 

Minst  

2 ggr/år 
- 

Krav på 

brandklassificering 

av taktäckning 

BROOF(t2) BROOF(t1) BROOF(t4) 
Klass A  

eller B 

Klass A  

eller B 
BROOF(t2) 
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Resultatet i tabell 2 visar tydligt hur Sverige sticker ut gentemot övriga länder när det kommer 

till regler och riktlinjer med avseende på gröna tak. Det enda som regleras enligt de svenska 

reglerna är nämligen kravet på brandklassificering av taktäckningen, vilket är satt till 

BROOF (t2). Krav på brandklassificering av taktäckning finns även i övriga länder och precis 

som i Sverige ställer Norge krav på klass BROOF (t2). I Tyskland ställs det däremot krav på klass 

BROOF (t1), medan det i Storbritannien ställs krav på klass BROOF (t4). ANSI och FM Global 

ställer istället krav på att taktäckningen ska vara utförd av material i klass A eller B. 

Enligt de standarder som finns i Norge, Tyskland och Storbritannien ska den vegetation som 

används som taktäckning delas in i sektioner. Dessa sektioner får ha en maximal längd på 40 

meter per sida. Även FM Global och ANSI ställer krav på sektionering, men där anges istället 

en maximal yta på 1 450 m2. Dessa sektioner ska i sin tur avskiljas med hjälp av ”brandgator” 

eller barriärer av obrännbart material, exempelvis grus eller stenlagda stråk. Enligt den norska 

standarden ska en sådan avskiljning bestå av en 1 meter bred ”brandgata” alternativt av en 0,3 

meter hög obrännbar barriär. Det samma gäller i Tyskland, där vegetationen efter maximalt var 

40:e meter ska avskiljas med en 1 meter bred brandgata alternativt en 0,3 meter hög barriär av 

obrännbart material. Dessutom erfordras det enligt FLL ett avstånd på 800 mm till väggar som 

har syllar. I Storbritannien ska det vid större grönytor finnas en 1 meter bred brandgata var 40:e 

meter och, precis som i Tyskland, ställs det även krav på ett avstånd om 800 mm till väggar 

som har syllar. FM Global ställer i sin tur krav på bredden 0,9 meter för den avskiljande 

brandgatan medan det enligt ANSI krävs en bredd på 1,8 meter. Ett skyddsavstånd runt 

öppningar och vertikala element på 500 mm ska finnas enligt alla de internationella regelverk 

som presenteras i rapporten. Utöver detta ställer även FM Global krav på bröstningshöjd. 

Resultatet visar även på en relativt stor skillnad mellan de olika reglementena när det kommer 

till jordsubstratets djup, då detta endast regleras i Tyskland och Storbritannien. I Tyskland ställs 

det krav på att jordsubstratets djup ska vara minst 30 mm. I Storbritannien ställs emellertid inga 

krav, utan istället rekommenderas ett minsta djup på 80 mm. 

I både Tyskland och Storbritannien rekommenderas dessutom den maximala andelen organiskt 

material som får finnas i växtsubstratet till 65 gram per liter. Även Norge rekommenderar en 

maximal andel organiskt material, men denna är istället satt till 20 volymprocent. I övriga 

reglementen regleras inte detta. 

När det kommer till inspektion och underhåll ställer alla de internationella regelverk som 

redovisats i rapporten krav på att detta ska ske minst 2 gånger per år. ANSI ställer dessutom 

krav på att minst en brandpost eller annan släckutrustning ska finnas då vegetation används som 

taktäckning. 

4.4. Sammanställning av beräkningsmodeller 
För att få en mer överskådlig bild över de beräkningsmodeller som presenteras i denna rapport 

har en sammanställning gjorts. Denna sammanställning ges i tabell 3. Gemensamt för dessa 

modeller är att de alla går under kategorin brandbeteendemodeller. Genom att använda 

brandbeteendemodeller kan bland annat brandens intensitet samt placeringen av brandfronten 

beräknas vid en viss tidpunkt. Det är vid sådana beräkningar en så kallad GIS-programvara är 

av stor betydelse.  
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Tabell 3. Sammanställning av beräkningsmodeller för brand i vegetation. 

Modell Lämplig för 
Finns befintliga 

bränslemodeller? 
Kommentar 

FDS 

Forskning, eftersom det 

går att bygga upp 

komplexa modeller även 

i mindre skalor 

Nej 
Höga krav på 

beräkningskapacitet 

FIRETEC 
Beräkning av 

brandspridning 
Nej 

Baseras på olika genomsnitt 

och sannolikhetsfunktioner 

Rothermels 

markbrandmodell 
Markbränder Nej 

Ingår i många 

beräkningsmodeller för brand 

i vegetation 

Rothermels 

toppbrandmodell 

Bergiga områden likt 

Rocky Mountains i 

västra USA 

Nej 

Tenderar till att underskatta 

brandens spridningshastighet. 

Ingår i många 

beräkningsmodeller för brand 

i vegetation 

BEHAVE 
Beräkning av 

brandspridning 
Ja, 40 st. 

De förinställda bränsletyperna 

kan modifieras efter önskat 

testmaterial 

Behave Plus 
Utbildning i 

brandbeteende 
Nej 

Krävs god kunskap om 

programmet 

FARSITE 

Resursfördelning. 

Används av statliga 

organ i USA för att 

underlätta vid beslut om 

tex brand- och 

markhantering 

Nej 

Beräknar brandspridningen 

under långa perioder då 

heterogena förhållanden råder 

för bränsle, väder och terräng. 

Krävs god kunskap om 

programmet 

REDapp Kanadensiskt klimat Ja, 18 st. 
Branden antas ha en elliptisk 

form 

 

Även om de beräkningsmodeller som presenteras i denna rapport i grund och botten är 

utvecklade för att kunna beräkna brandspridning i vegetation finns det ändå vissa modeller som 

är bättre lämpade för vissa områden. Ett tydligt exempel på detta är FDS som, i och med det 

höga kravet på beräkningskapacitet samt att dess beräkningar ofta är väldigt tidskrävande, 

passar bättre i forskningssyfte samt vid projektering och därmed inte vid operativt arbete där 

snabba beslut måste tas. Vid sådana tillfällen verkar FARSITE vara ett mer lämpligt val då det 

redan idag används av statliga organ i USA för att underlätta vid beslut om bland annat 

resursfördelning. Denna modell beräknar brandspridningen under långa perioder då heterogena 

förhållanden råder för bränsle, väder och terräng. FARSITE kräver dessutom en god kunskap 

om programmet för att användaren ska kunna få ut ett så bra resultat som möjligt. 

Endast två av beräkningsmodellerna har förinställda bränslemodeller. Dessa är BEHAVE och 

REDapp. Bränslemodellerna i BEHAVE går att anpassa efter det verkliga bränslet. De 

bränslemodeller som finns i REDapp går också att anpassa till viss del, men bara när det 
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kommer till fukthalt och bränslebelastning. REDapp begränsas dessutom ytterligare när det 

kommer till användningsområde i och med att programmet endast är anpassat efter kanadensiskt 

klimat. 

En modell som inte är beroende av befintliga bränslemodeller är FIRETEC. Detta eftersom det 

bränsle som används i modellen bygger på vegetationens fysikaliska egenskaper. Vidare 

baseras de beräkningar som genomförs med hjälp av FIRETEC på olika genomsnitt och 

sannolikhetsfunktioner. Detta genom att de olika variablerna som återfinns i modellens 

ekvationer delas upp i medelvärden. 

Inte heller Rothermels markbrandmodell är beroende av befintliga bränslemodeller. Detta 

eftersom modellen baseras på de parametrar som beskriver bränslets fysikaliska- och kemiska 

sammansättningar. Markbrandmodellen kan hantera både fördefinierade och specifika 

bränsleparametrar. När det kommer till Rothermels toppbrandmodell verkar den enligt MSB 

(2010) tendera till att underskatta brandens spridningshastighet. Detta tros bero på att en 

markbrandsmetod används för att beräkna den spridning som fås vid en toppbrand. Både 

Rothermels mark- och toppbrandmodell ingår idag i många brandbeteendemodeller som till 

exempel FARSITE (U.S. Forest Service, 2015).  

Behave Plus verkar vara den modell som lämpar sig bäst när det kommer till utbildning med 

avseende på brandbeteende. De komplexa interaktionerna mellan brand, bränsle, fukt och vind 

går nämligen att enkelt ändra på för varje beräkning. Det blir på så sätt lätt att se hur branden 

förändras beroende på vilken parameter som ändras. För att kunna generera ett bra resultat med 

hjälp av Behave Plus krävs det dock goda kunskaper, både om programmet i sig men även om 

brandbeteende.  

4.5. Utförda intervjuer 
För att kunna kartlägga problematiken rörande projektering av byggnader med oklassat sedum 

som taktäckning utfördes intervjuer av fyra brandingenjörer med goda kunskaper inom 

brandskyddsprojektering. Under intervjuerna låg fokus på huruvida tankegången gått under 

projekteringen gällande både regelverk och utförande, men framförallt på hur 

tillvägagångssättet för riskbedömningen sett ut. Det diskuterades även kring vilka bedömningar 

som har legat till grund för att kunna godkänna oklassade sedum som taktäckning på de aktuella 

byggnaderna.  

Intervjuerna genomfördes till stor del via telefon men även genom personlig kontakt, enligt en 

semi-strukturerad metod där frågorna som ställdes formulerades efter hand beroende på 

personens svar eller reaktion på tidigare ställd fråga. Exempel på frågeställningar som använts 

vid intervjuerna bifogas i Bilaga 2. 

Under arbetets gång har kontakt även upprättats med personer som besitter goda kunskaper om 

några av de beräkningsmodeller som presenteras i rapportens teoridel. Kontakten skedde främst 

genom mejlkonversationer och gällde framförallt användandet av beräkningsmodellen FDS 

samt tillvägagångssättet för de utförda beräkningarna som presenteras i avsnitt 4.6. Utförda 

beräkningar. Dessa frågor kommer således inte att redovisas här. 

4.5.1. Resultat från utförda intervjuer 
I följande avsnitt ges en sammanfattning av de intervjuer som genomförts med avseende på 

brandprojektering av byggnader där gröna tak har använts. Svaren från respondenterna 

redovisas utan inbördes ordning. 
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En av respondenterna kom inte ihåg exakt hur förutsättningarna för byggnadsprojektet såg ut, 

men beskrev det hela som ett stort tak där vissa ytor bestod av vegetation. En jämförelse med 

de allmänna råden i BBR tillsammans med en enkel analytisk dimensionering låg till grund för 

de materialval som sedan gjordes. Valet av taktäckning motiverades genom en kombination av 

att byggnadens konstruktion utgjordes av betong samt att storleken på de ytor som utgjordes av 

högväxande vegetation begränsades. På frågan om respondenten upplevt ett behov av ett mer 

komplett regelverk med avseende på byggnation av gröna tak upplevde respondenten att det i 

dagsläget inte finns ett så stort behov av att använda oklassade produkter och att de allmänna 

råden i BBR därmed är tillräckliga. 

En annan respondent beskrev sitt projekt som ett tak med en relativt stor lutningsgrad, vars 

taktäckning helt och hållet bestod av vegetation. Detta tak angränsade i sin tur till en vägg 

tillhörande en byggnad där nattklubbsverksamhet bedrevs. Taket till nattklubben var i sin tur 

högre beläget och på detta tak hade en takterrass anlagts. Terrassens golv bestod av trätrall. För 

att undvika brandspridning valdes ett BROOF (t2)-klassat sedum som taktäckning på det lägre 

belägna taket. Den trätrall som användes på takterrassen utgjordes av tjockare trätrall än normalt 

och mellan springorna lades stoppare för att undvika att till exempel en cigarettfimp faller ner 

mellan trallen så att den antänds. Materialvalen i detta projekt utfördes i samråd med 

räddningstjänsten.   

En respondent hade ett projekt där en stor byggnad skulle anläggas med ett grönt tak. I detta 

fall hade respondenten svårt att hitta brandklassade produkter och därför gjordes en subjektiv 

bedömning. Ett högväxande gräs anlades i små ”öar” som sedan omgavs av bland annat sedum. 

I och med att byggnaden bestod av ett betongbjälklag bedömdes branden inte kunna ta sig in i 

byggnaden. Den tredje respondenten berättade även om hur frågan om gröna tak ofta dyker upp, 

men att gröna tak inte alltid utgör den slutgiltiga taktäckningen. Respondenten menade även på 

att som BBR ser ut nu går det ändå att använda det allmänna rådet för att på så sätt kunna gå 

kundens önskemål till mötes. Men det är fortfarande svårt att släppa ett helt tak med högväxande 

växter och återigen förespråkade respondenten användandet av mindre ytor med högväxande 

växter. Detta tillsammans med en klassad taktäckning. Hur stora de öar eller sektioneringar som 

respondenten använt sig av framgick dock inte under intervjun. 

En av de tillfrågade respondenterna förklarade hur det i detaljplanen ställdes krav på att 

byggnaden i fråga skulle ha ett semiintensivt grönt tak. I detta fall tillämpades en analytisk 

dimensionering och jämförelser med både det tyska och det norska regelverket gjordes. 

Taktäckningen anlades därmed genom att sektionera det högväxande gräset till ytor om 40 x 40 

meter. Dessa sektioneringar avgränsades i sin tur med 1 meter breda remsor av obrännbart 

material. För att säkerställa att en eventuell takbrand inte skulle kunna ta sig in i byggnaden 

lades ett extra lager stenull ovanpå bjälklaget av betong. Här togs det även med i beaktning att 

byggnaden var låg och att räddningstjänsten på så sätt enkelt kommer åt taket med hjälp av sina 

fordon. Den fjärde respondenten ansåg att behovet av ett mer komplett regelverk med avseende 

på gröna tak finns eftersom frågan om gröna tak ofta dyker upp.       

På frågan om huruvida respondenterna hade hört talas om någon beräkningsmodell för brand i 

vegetation som kan tillämpas vid beräkning av brandspridning med avseende på gröna tak 

svarade alla nej. De hade inte heller själva använt något program för att beräkna 

brandspridningen, men alla utom en ansåg att tillgången till ett sådant program förmodligen 

skulle kunna underlätta avsevärt i projekteringsstadiet.  
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4.6. Utförda beräkningar 
När det kommer till att testa huruvida någon av de beräkningsmodeller som presenterats i 

rapporten kan användas för att beräkna brandspridningen från ett grönt tak, valdes programmet 

REDapp ut. Valet grundar sig till stor del på att REDapp anses vara ett förhållandevis enkelt 

program att använda samt att det genererar ett snabbt resultat. Därmed anses programmet med 

relativ stor sannolikhet kunna vara ett lämpligt verktyg för brandkonsulter runt om i Sverige. 

Genom att registrera sig på REDapps hemsida är programmet fritt tillgängligt för alla 

medlemmar. De beräkningar som presenteras i detta avsnitt har således utförts med hjälp av 

REDapp, version 6.2.3. Eftersom REDapp är anpassat efter kanadensiskt klimat måste dock 

värdena från det svenska klimatet i sin tur anpassas efter detta för att beräkningarna ska anses 

vara relevanta. Det går nämligen inte att utföra några beräkningar i REDapp utan att en plats är 

angiven i programmet.  

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (2017b) uppgick medeltemperaturen 

vid mätstationen Luleå flygplats till 14,5 °C under juli månad 2017. Vid samma mätstation och 

tillfälle uppmättes den högsta medelvinden till 9 m/s i nordvästlig riktning.  

En motsvarande medeltemperatur på 14,5 °C i juli månad 2017 uppmättes även vid 

mätstationen Estevan Point CS i den kanadensiska provinsen British Columbia (Government 

of Canada, 2018). I följande beräkningar används därför Estevan Point i British Columbia som 

den kanadensiska motsvarigheten till Luleå. För att kunna generera en antändningsplats fördes 

GPS-koordinaterna för Estevan Point (longitud -126,543° och latitud 49,383°) in i programmet. 

Datumet för beräkningen sattes slumpmässigt till den 21 juli 2017.     

Genom att använda funktionen FWI Calculator kan värdet på ett antal parametrar som krävs för 

att beräkna brandens spridning tas fram. Värdet på temperatur [°C], relativ luftfuktighet [%], 

nederbörd [mm] samt vindhastighet [km/h] fördes in enligt figur 10.  

 

 

Figur 10. Aktuella värden för beräkning av nödvändiga parametrar. 

 

Nederbörden sattes i detta fall till 0 mm och temperatur samt vindhastighet togs från de av 

SMHI uppmätta värdena för mätstationen Luleå flygplats under juli 2017. En vindhastighet på 

9 m/s motsvarar då en hastighet av 32,4 km/h. Enligt SMHI (2017c) uppgår den relativa 

luftfuktigheten utomhus i Sverige under juli månad till i genomsnitt 70–80 procent för stora 

delar av inlandet. Detta värde kan dock bli något högre längs med kusten. Elias & Håkansson 

har i sin rapport (2016) beräknat medelvärdet på den relativa luftfuktigheten i Sverige under 

månaderna april till juli för åren 2013–2015. Detta värde, som uppgick till 72% och därmed 

ligger i det av SMHI angivna intervallet, användes därför i denna beräkning. Resultatet av 

beräkningen visas i figur 11.   
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Figur 11. Resultatet av beräkningen utförd i funktionen FWI Calculator. 

 

Resultatet i figur 11 fördes därefter över till funktionen FBP Calculator för att beräkna 

brandspridningen. Då REDapp har förinställda bränsletyper valdes den bränsletyp som ansågs 

överensstämma bäst med ett grönt tak, i detta fall bränsletypen O1b: Standing Grass. I figur 12 

visas den beskrivning av bränslet som ges i programmet.  

 

 

Figur 12. Beskrivning av bränslemodell O1b: Standing Grass, som användes vid beräkningarna. 

För att anpassa bränslet ytterligare med avseende på gröna tak ändrades det förinställda värdet 

på fukthalten från 60% till det lägre värdet 20%. Att just detta värde valdes beror på att det är 

samma ungefärliga värde som i Elias & Håkanssons rapport (2016) anses vara den rådande 

fukthalten för en ”sommartorr” provkropp under de försök som genomfördes där. Värdet 20% 
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baseras dessutom på det beräknade medelvärdet för den relativa luftfuktigheten från april till 

juli under åren 2013–2015, samma värde som även användes i den tidigare beräkningen. När 

det kom till bränslets brandbelastning bibehölls det förinställda värdet.  

Enligt SMHI (2017b) var vindriktningen för den genomsnittliga vindhastigheten vid Luleå 

flygplats nordvästlig under juli 2017. Eftersom värdet på vindriktningen i REDapp mäts i 

positiva grader var denna vindriktning tvungen att översättas. Den uppmätta vindriktningen 

omräknat till grader blev därmed 315°. Detta förtydligas i figur 13.  

 

 

Figur 13. Den nordvästliga vindriktningen omräknad till grader. 

 

Värdet 315° är alltså det värde som förs in för vindriktningen under Fire Weather Inputs. 

Återigen används vindhastigheten 32,4 km/h. Resterande värden under denna rubrik tas från 

det resultat som FWI Calculator genererade (se figur 11), vilket visas i figur 14. 

Brandspridningen beräknades därefter för tiden 30 minuter. Denna tid är en uppskattning av 

hur lång tid det tar från det att branden utbryter, tills dess att släckningsarbetet har påbörjats. 

Detta enligt rapporten ”Räddningstjänst i siffror 2015”, där ungefär 80 procent av andelen 

räddningsinsatser under 2014 hade en responstid på 15 minuter (MSB, 2016a). Den yta som 

brandspridningen beräknas på antas vara platt.  
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Figur 14. Bild över de värden som användes vid beräkning av brandspridning. 

 

Resultatet från beräkningen visar på att branden vid tidpunkten 30 minuter har hunnit sprida sig 

till en yta på 0,01 ha (100 m2), vilket skulle kunna liknas med en yta på 10x10 meter. Branden, 

som antas ha en elliptisk form, har en beräknad omkrets på 39,1 meter och sprids med en 

intensitet på 38 kW/m. Brandens fortsatta spridningshastighet beräknas uppgå till 0,36 m/min 

efter de 30 minuter som gått sedan taket antändes. Enligt den brandbeskrivning som ges i 

REDapp är branden som fås under denna tid en så kallad ytbrand. En sammanställning av de 

beräknade resultaten för brandens spridning ges i tabell 4. Ett mer utförligt resultat presenteras 

i Bilaga 3. 

 

Tabell 4. Sammanställning av det resultat som fås med avseende på brandspridning vid brand i ett ”grönt tak”. 

 Resultat 

Brandens area 100 m2 

Brandens omkrets 39,1 m 

Brandintensitet 38 kW/m 

Spridningshastighet 0,36 m/min 

Typ av brand Ytbrand 

  

4.6.1. Möjligheten att tillämpa beräkningsmodeller för vegetation på gröna tak 
Resultatet från sammanställningen i tabell 3 visar på en stor variation av beräkningsmodeller 

när det kommer till brand i vegetation. Många av dessa modeller är mer eller mindre framtagna 

för att kunna hantera beräkningar på särskilda platser eller i en viss typ av vegetation. Vilka 

beräkningsmodeller som är tillämpbara vid studier av brandspridning i gröna tak är därför svårt 

att säga utan att ha testat dem mer utförligt.  

Enligt Johan Anderson på RISE (personlig kommunikation, 28 november 2017) skulle FDS 

förmodligen kunna användas till att beräkna brandspridningen på gröna tak. I och med att 
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programmet kan hantera väldigt höga upplösningar bedömde Anderson (2017) att 

brandspridningen skulle kunna beräknas även på små ytor, liknande de provkroppar som 

används vid klassning enligt BROOF (t2).  

För att verifiera huruvida programmet kan hantera brandspridningen över ett grönt tak 

påbörjades beräkningar med hjälp av FDS version 6.6.0 och Smokeview version 6.6.0. Efter att 

ha genomfört ett antal misslyckade försök till beräkningar visade det sig dock att den indatafil 

som erhölls för att kunna utföra beräkningarna inte var kompatibel med de senaste versionerna 

av FDS och Smokeview. Istället rekommenderades FDS version 5.5.3 eftersom användningen 

av partiklar som beskriver vegetationen ännu inte är fullt utvecklad för FDS 6 (FDS and 

Smokeview Discussions, 2014).  Men på grund av arbetets begränsade omfattning beslutades 

det i samråd med handledare att inte gå vidare med dessa beräkningar.          

Möjligen skulle REDapp kunna användas till att beräkna brandspridningen i ett grönt tak, men 

det förutsätter att den predikterade brandspridningen inte blir allt för liten. REDapp kan 

nämligen inte hantera ytor mindre än 0,01 ha när det kommer till brandspridningens area. 

REDapp är dessutom begränsat till att enbart kunna utföra beräkningar för platser belägna i 

Kanada. På grund av detta behöver användaren hitta en kanadensisk motsvarighet till den plats 

i Sverige där brandspridningen antas ske. Detta eftersom programmet inte kan genomföra några 

beräkningar utan att en plats är angiven. När det kommer till programmets förinställda 

bränslemodeller finns det inte heller någon som verkligen överensstämmer med den växtlighet 

som återfinns på ett grönt tak.   
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5. Analys och diskussion 
Med grund i den litteraturstudie som genomförts kan resultatet kring huruvida det går att 

använda någon form av beräkningsmodell för att beräkna brandspridningen från ett grönt tak 

diskuteras. I detta avsnitt diskuteras det även bland annat kring påverkande faktorer på 

brandspridningen, samt huruvida de svenska regler och riktlinjer som finns bör utvecklas. 

5.1. Påverkande faktorer på brandbeteendet 
Bränslets egenskaper påverkar i allra högsta grad brandbeteendet vid brand i vegetation. Genom 

att använda fetbladiga växter som taktäckning bör risken för att brand ska uppstå minskas 

avsevärt i jämförelse med användandet av exempelvis högväxande gräs. Detta tros bero på det 

faktum att fetbladiga växter ofta har en god vattenhållningsförmåga. Högväxande gräs och örter 

tenderar istället till att ge en ökad brandrisk i och med det faktum att sådan växtlighet ger en 

ökad gnistbildning. En ökad gnistbildning kan i sin tur generera flygbränder eftersom bland 

annat träd och buskar i närheten riskeras att antändas. Frågan är dock huruvida sådana gnistor 

verkligen riskerar att antända andra byggnader i närheten då utformningen av bland annat både 

taktäckning och fasadmaterial regleras enligt BBR. Ett skäligt skydd mot brandspridning erhålls 

enligt BBR genom att byggnader placeras med ett avstånd på minst 8 meter mellan varandra. 

Men vid kraftig vind kommer förmodligen gnistor och brinnande partiklar från ett brinnande 

tak kunna färdas längre än så. Risken är då stor att andra byggnader i närheten riskerar att 

antändas. 

Eftersom markens topografi kan påverka brandens beteende vid brand i vegetation kan detta 

antas gälla även för brand i gröna tak. Därmed kommer förmodligen en brand uppför ett lutande 

tak att spridas snabbare samt med en högre intensitet gentemot vid en brand på ett platt tak. När 

det kommer till bränslets påverkan på brandbeteendet bör det därför tas med i beaktning att 

bränslets egenskaper ständigt förändras under året. Eftersom den snömängd som kommer under 

vinterhalvåret i hög grad påverkar växtligheten kan det dessutom antas att brandbeteendet kan 

se olika ut på olika platser i landet. Mycket snö leder till att växterna pressas ner mot marken 

och därför tar det också längre tid för fukten att försvinna. Ett semiintensivt eller intensivt tak i 

Luleå kommer därmed förmodligen inte att generera samma brandrisk under våren som ett 

likadant tak i till exempel Malmö. I Malmö kan snömängden nämligen antas vara liten under 

vinterhalvåret, vilket innebär att förnan kan torka upp ordentligt. 

Torr mark brinner snabbare och ger dessutom i högre grad upphov till gnistbildning. Detta i 

kombination med vind och en eventuell taklutning innebär förmodligen att en takbrand med 

snabb spridning och hög intensitet kan förväntas. Trots detta kan risken för spridning nedåt, in 

i byggnaden vid ett sådant tillfälle förmodligen klassas som relativt liten. Detta eftersom 

växternas jordsubstratlager, förutsatt att jordens organiska halt inte är för hög, verkar 

isolerande. Utgörs byggnadens bjälklag dessutom av betong eller något annat obrännbart 

material kan denna risk antas minska ytterligare.  

5.2. Regler och riktlinjer 
I dagsläget är det stora skillnader i vilka regler och riktlinjer som finns med avseende på gröna 

tak runt om i världen. Klart är i alla fall att det finns ett behov av att reglera utformningen av 

dessa tak. Detta eftersom viljan att bygga mer miljövänligt samt möjligheten att kunna 
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miljöklassa byggnader ökar, samtidigt som många städer blir både större och mer täta. Den 

tyska standarden som ges ut av FLL verkar ses som en föregångare när det kommer till 

utformningen av regler och riktlinjer med avseende på gröna tak, varpå många länder i sin tur 

utformar sina standarder efter dessa. Hur exempelvis FLL har tagit fram sina regler och 

riktlinjer är dock oklart och frågan är hur bra de brandskyddande åtgärderna som förespråkas 

egentligen fungerar i praktiken. Detta gäller framförallt när det kommer till att minimera 

brandspridningen. För även om taktäckningen delas in i sektioner som avskiljs med en 0,9 meter 

bred brandgata finns det fortfarande en risk att branden tar sig över den. Detta borde framförallt 

gälla där ett högväxande gräs används, där gräset riskerar att vika eller lägga sig över den 

obrännbara avskiljningen på ett sådant sätt att kontakt mellan de olika sektionerna uppstår. Men 

även då taktäckningen består av lågväxande växter finns det en risk för att flygbrand ska uppstå. 

Detsamma gäller för alternativet där en obrännbar barriär med höjden 0,3 meter används som 

avskiljande konstruktion. Ett högväxande gräs når utan problem denna höjd och kommer 

därmed att nå över till barriärens motsatta sida. Vilka åtgärder som sätts in där ett grönt tak ska 

användas bör därför utredas noga från fall till fall. 

När det kommer till provning och klassificering av gröna tak enligt klass BROOF (t2) är metoden 

utvecklad på ett sådant sätt att tester av gröna taktäckningar ska kunna utföras enligt samma 

premisser oavsett vart i världen testet genomförs. Frågan är dock hur väl detta test egentligen 

överensstämmer med växtlighetens verkliga förmåga att kunna stå emot en brand. Med tanke 

på det svenska klimatet bör liknande förhållanden som vid utförandet av klassificering enligt 

BROOF (t2) aldrig, eller i alla fall väldigt sällan, komma att uppstå för ett grönt tak. I de bästa av 

världar skulle förmodligen ett välskött grönt tak kunna antas ha en relativt god 

vattenhållningsförmåga och likt en ängsmark kunna verka direkt hämmande på 

brandspridningen. Därmed vore det kanske en god idé att klassificera gröna taktäckningar enligt 

ett eget system, där de olika taktäckningsalternativen dessutom klassificeras efter vilken 

kategori de tillhör (extensiva-, semiintensiva- eller intensiva tak). På så sätt skulle 

utformningen av brandskyddet förmodligen kunna underlättas avsevärt. De regler och riktlinjer 

som finns med avseende på byggnadens brandskydd skulle därmed kunna anpassas efter vilken 

kategori av taktäckning som används. En byggnad, vars taktäckning består av högväxande gräs, 

skulle därmed behöva utformas med hårdare krav på brandskyddet gentemot en byggnad där 

taktäckningen utgörs av ett BROOF (t2) -klassat sedum. 

5.2.1. Brandskydd med avseende på gröna tak enligt Boverkets byggregler 
Som tidigare nämnt reglerar Boverkets byggregler överhuvudtaget inte utformningen av gröna 

tak. Istället är det upp till brandskyddsprojektören att tolka de krav och allmänna råd som ges 

om bland annat taktäckning i BBR och därefter applicera dessa på aktuell byggnad. 

I avsnitt 5:1 går det att läsa att byggnader ska utformas med ett sådant brandskydd att 

brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska dessutom förutsätta 

att en brand kan uppstå. Genom att anlägga ett grönt tak går det alltså att förutsätta att 

taktäckningen någon gång kommer att brinna av. Det gäller därmed att brandskyddet utformas 

på så sätt att skadorna minimeras. Att anlägga taket med hjälp av sektioner skulle kunna vara 

en bra åtgärd, men detta förutsätter så klart att avståndet mellan sektionerna är så pass stora att 

växtligheten inte når över till andra sidan. Det gäller dessutom att dessa sektioner underhålls 

enligt de riktlinjer som finns eftersom växter ofta tenderar till att sprida ut sig med åren och 

därmed även riskerar att börja växa i brandgatan. Ett korrekt underhåll skulle också innebära 
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att dött och torkat material, den så kallade förnan, tas bort så att risken för att en brand ska 

uppstå minskas ytterligare. 

Vidare ska material i tak, väggar, golv och fast inredning ha sådana egenskaper, eller ingå i 

byggnadsdelar, på ett sådant sätt att de bland annat är svåra att antända, inte medverkar till en 

snabb brandspridning och inte heller faller ner eller på annat sätt förändras så att risken för 

personskador ökar. Detta enligt avsnitt 5:521. Eftersom ett grönt tak kommer att antändas 

handlar det snarare om hur det underliggande materialet ska utformas för att undvika att branden 

sprider sig vidare in i byggnaden. Även om det jordsubstratlager som används kan antas vara 

isolerande bör byggnader med gröna taktäckningar ändå bestå av ett bjälklag av obrännbart 

material. På så sätt borde brandens spridning in i byggnaden kunna försvåras avsevärt.    

När det kommer till avsnitt 5:61 ställer BBR krav på att byggnader ska utformas med ett 

tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. Här säger det allmänna rådet att 

ett tillfredsställande skydd erhålls om byggnaderna placeras med ett avstånd på minst 8 meter 

emellan varandra. Frågan är dock huruvida detta avstånd är rimligt när det kommer till två 

byggnader bredvid varandra med vegetation som taktäckning. Vid en sådan situation bör kanske 

detta avstånd utökas något. Detta för att minska risken för att brandspridning ska ske mellan 

byggnaderna genom gnistbildning med flygbrand som följd. Dessutom bör andra intilliggande 

byggnader tas med i beaktning eftersom en brand i intilliggande byggnad riskerar att sprida sig 

vidare till det gröna taket med hjälp av vinden. För att minska risken för brandspridning mellan 

byggnader bör ett korrekt underhåll av det gröna taket belysas än en gång.  

Enligt avsnitt 5:62 ska byggnadens taktäckning utformas så att antändning försvåras, 

brandspridning begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden. Ett 

korrekt utformat brandskydd med avseende på gröna tak borde rent teoretiskt leda till att 

byggnaden inte tar någon större skada samt att ingen spridning av branden sker, varken inåt i 

byggnaden eller mellan olika byggnader. Hur ett optimalt brandskydd ser ut är så klart svårt att 

säga och återigen bör en individuell prövning göras för varje fall. Detta eftersom varje byggnad 

är unik med avseende på bland annat utformning och placering. Värt att understryka är 

dessutom att åtgärden avskiljande konstruktion inte nämns över huvud taget i detta avsnitt fast 

det i flera andra länder anses vara ett alternativ för att förhindra den brandspridning som kan 

komma att uppstå på ett grönt tak. 

5.3. Reflektioner från branschen 
Efter att ha genomfört intervjuer med erfarna brandkonsulter runt om i Sverige kan det 

konstateras att gröna tak är ett mycket aktuellt ämne vid projektering av byggnader. En stor 

anledning till detta tros vara viljan att bygga så miljövänligt och klimatsmart som möjligt för 

att på så sätt kunna få sin byggnad miljöcertifierad. Att anlägga ett grönt tak ger nämligen 

bonuspoäng enligt många miljöklassningssystem. Trots detta verkar det vara relativt vanligt att 

det i slutändan istället väljs ett annat tacktäckningsalternativ, något som främst tros ha att göra 

med kostnaden för att anlägga ett grönt tak.  

Gemensamt bland respondenterna var att det många gånger kan vara svårt att hitta klassade 

produkter som uppfyller kravet på BROOF (t2) och som samtidigt överensstämmer med både 

detaljplan och önskemål från arkitekten. I och med att det i dagsläget inte finns några 
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specificerade regler och riktlinjer för gröna tak i Sverige är branschen väldigt försiktig när det 

kommer till användningen av alternativa taktäckningar, som exempelvis tak med högväxande 

vegetation. Vid projektering av tak med högväxande vegetation tar brandkonsulterna många 

gånger stöd i de regelverk som finns i Norge och Tyskland med avseende på gröna tak eftersom 

de anser att BBR är otillräcklig vid sådana tillfällen. Taken byggs således många gånger genom 

att vegetationen sektioneras ut och avskiljs med hjälp av brandsektioneringar bestående av 

obrännbart material. Storleken på dessa sektioneringar kan dessutom komma att bero på vem 

det är som projekterar. Ett vanligt tillvägagångssätt är även att enbart anlägga en viss del av 

taket med högväxande vegetation medan resterande tak anläggs med en klassad taktäckning. 

En gemensam nämnare för de byggnader som nämndes under intervjuerna var att de alla bestod 

av ett betongbjälklag. Därmed ansågs risken för att en eventuell brand skulle kunna sprida sig 

vidare in i byggnaden som väldigt låg. I ett av fallen som nämndes där högväxande vegetation 

användes som taktäckning lades dessutom ett extra lager stenull under växtsubstratet. Detta för 

att förhindra att en kraftig takbrand skulle kunna uppstå. Här togs det även i beaktning att 

byggnaden var låg och att räddningstjänsten således kommer åt taket utan problem med hjälp 

av sina fordon. En brand på detta tak kommer dock att leda till att risken för brandspridning till 

intilliggande byggnader ökar, ytterligare en faktor som bör tas med i beaktning redan i 

projekteringsstadiet. 

Det råder dock delade meningar i branschen kring huruvida det behövs någon form av 

beräkningsmodeller för att kunna beräkna brandspridningen från gröna tak. Tre av fyra 

respondenter menade på att användandet av beräkningsmodeller skulle kunna underlätta 

projekteringen avsevärt, framförallt när det kommer till att kunna motivera alternativa 

lösningar. En av respondenterna ansåg däremot att några sådana modeller inte behövdes samt 

att de förmodligen skulle visa på att det krävs ett längre avstånd än 8 meter mellan byggnader 

då högväxande taktäckning används. Ett sådant scenario skulle eventuellt kunna orsaka 

problem vid projektering av byggnader i städer där det många gånger byggs väldigt tätt. 

På frågan om det behövs ett mer komplett regelverk med avseende på byggnation där gröna tak 

används var tre av fyra tillfrågade respondenter överens. Med tanke på den utveckling som skett 

bör de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR därför utvecklas på ett sådant sätt att 

användandet av brännbar taktäckning regleras. Respondenterna menade även på att genom att 

förtydliga utförandet av gröna tak, exempelvis under det allmänna rådet, skulle projekteringen 

med avseende på risken för brand förmodligen kunna underlättas avsevärt för byggnader med 

gröna tak. På så vis har brandskyddsprojektörer fortfarande möjligheten att lättare kunna 

anpassa brandskyddet efter kundens behov.      

5.4. Implementering av beräkningsmodeller för brand i vegetation på gröna tak 
Sammanställningen av beräkningsmodellerna i Tabell 3. Sammanställning av 

beräkningsmodeller för brand i vegetation. visar att det finns i princip lika många olika 

beräkningsmodeller som det finns olika användningsområden. Men utan att ha testat dessa 

modeller mer utförligt är det svårt att på rak arm kunna säga vilka modeller som skulle vara 

lämpliga att använda för beräkning av brandspridning i gröna tak.   

Eftersom brand i vegetation är ett väldigt komplext fenomen tenderar också de modeller som 

behandlar brand i vegetation till att bli väldigt komplexa. Därmed kan det även antas att det 
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kommer att krävas en god kunskap om både brand i det fria samt om olika typer av växtlighet, 

men också om själva beräkningsmodellen, för att kunna generera ett realistiskt resultat. 

Eftersom de flesta beräkningsmodeller idag främst är utvecklade för att beräkna brandens 

spridning över stora områden, och många gånger även över en lång tid, kan detta leda till att 

det beräknade resultatet inte går att applicera på ett grönt tak. Ett alternativ skulle därför kunna 

vara att en särskild modell för beräkning av brandspridning på ett grönt tak utvecklas. För att 

generera den användarvänlighet som krävs för att brandskyddsprojektörer ska kunna använda 

programmet, skulle ett sådant program förslagsvis kunna innehålla förinställda bränsletyper 

anpassade efter den växtlighet som idag används på gröna tak. Här skulle det också vara 

önskvärt att på ett enkelt sätt kunna använda sig av den klimatdata som SMHI tillhandahåller 

när det kommer till svenska väderförhållanden.  

Även om majoriteten av brandskyddsprojektörerna i Sverige kan antas ställa sig positiva till 

möjligheten att kunna använda beräkningsmodeller för att underlätta vid projektering av 

byggnader med grön taktäckning, går det ändå att räkna med att det fortfarande finns de som 

har en negativ inställning till detta. Det gäller därför att hitta ett sådant program som inte bara 

genererar realistiska beräkningar, utan som även är både lättillgängligt och användarvänligt.  

Genomförda beräkningar med gott resultat skulle förmodligen kunna användas för att motivera 

en viss typ av taktäckningsalternativ vid projektering av byggnader, framförallt när det kommer 

till oklassat material.  

5.5. Utförda beräkningar 
Även om REDapp genererade ett resultat vid beräkning av brandspridningen på ett ”grönt tak” 

går det ändå att ifrågasätta huruvida detta resultat verkligen är realistiskt. Den beräknade 

brandspridningen, som enligt REDapp uppgick till 100 m2, ligger nämligen precis på gränsen 

till den minsta yta som programmet kan beräkna fram. Anledningen till att REDapp inte kan 

hantera mindre ytor än 0,01 ha beror med stor sannolikhet på att programmet är framtaget för 

att kunna beräkna brandspridningen över stora mark- och skogsområden. Programmet har 

därför inte anpassats för att kunna beräkna brandspridningen över ett så litet område som ett 

tak.  

En annan osäkerhet som kan komma att påverka resultatet är det faktum att REDapp är anpassat 

efter det kanadensiska klimatet. Det går nämligen inte att utföra några beräkningar utan att en 

plats har valts. Därmed måste det svenska klimatet ”översättas” för att programmet ska kunna 

användas överhuvudtaget. Detta leder i sin tur till att ett flertal parametrar riskerar att bli 

felaktiga, både när det kommer till väder och topografi. Programmet verkar inte heller kunna 

beräkna brandspridning över lutande ytor om nivåskillnaden enbart är en eller ett par meter. 

Ytterligare en osäkerhet tillkommer i och med att ingen av programmets befintliga 

bränslemodeller helt återspeglar den vegetation som kan antas finnas på ett grönt tak. 

Här bör även det faktum att endast ett scenario har använts vid beräkningarna belysas. Detta 

scenario utgår i sin tur inte heller helt efter programmets förutsättningar. För att validera 

huruvida REDapp går att använda för beräkning av brandspridning på gröna tak bör därför fler 

beräkningar utföras.  

5.6. Källkritik 
En stor del av den litteratur som ligger till grund för denna rapport har tagits från olika 

myndigheter och organisationer. Tillförlitligheten på dessa källor kan därmed anses vara hög. 
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Men även om dessa myndigheter och organisationer är etablerade och välkända går det ändå att 

ifrågasätta hur flertalet av de regler och riktlinjer som redovisas i denna rapport har tagits fram 

samt vilken typ av fakta som ligger till grund för dessa. Dessutom är det svårt att veta huruvida 

dessa regler och riktlinjer verkligen följs vid projektering av byggnader med gröna tak i 

respektive länder.  

När det kommer till de intervjuer som genomförts kan det låga antalet respondenter möjligtvis 

bidra till att resultatet inte återspeglar verkligheten fullt ut. Det faktum att endast två företag 

finns representerade bland respondenterna kan dessutom bidra till en viss vinkling av 

problematiken. Vid intervjuerna framgick det inte heller vilka tidigare erfarenheter 

respondenterna hade med avseende på projektering av byggnader med oklassat sedum som 

taktäckning.  

5.7. Förslag på fortsatt arbete 
Efter att ha genomfört detta arbete konstateras det att fler beräkningar bör genomföras, både 

med REDapp, men också med andra modeller. Detta för att kunna utvärdera huruvida det 

verkligen går att använda beräkningsmodeller för brand i vegetation till att beräkna 

brandspridningen från ett grönt tak, samt för att kunna validera vilken modell som genererar 

det mest realistiska resultatet. Ett genomfört fullskaleförsök skulle dessutom kunna hjälpa till 

att verifiera huruvida de beräkningar som genomförts med hjälp av modeller för brand i 

vegetation överensstämmer med ett verkligt scenario. 

Genom att genomföra någon form av fullskaleförsök på ett ”tak” med grön taktäckning skulle 

dessutom brandens beteende kunna undersökas närmare. Detta gäller framförallt när det 

kommer till brandens spridningshastighet och brandbeteende, men även när det kommer till 

vilken påverkan en eventuell taklutning har på spridningen.  

Det skulle även kunna vara aktuellt med ett fullskaleförsök för att validera huruvida de 

internationella regler och riktlinjer som finns med avseende på gröna tak egentligen fungerar i 

praktiken samt för det svenska klimatet. Detta för att undersöka hur väl rekommenderade 

avskiljningar, sektioneringar och barriärer kan stå emot en brand och därmed förhindra vidare 

spridning. 

Att ta fram en helt ny beräkningsmodell, speciellt anpassad för beräkning av brandspridning 

från gröna tak och det svenska klimatet, är också något som skulle vara önskvärt. 
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6. Slutsatser 
I motsats till flera andra länder finns det i dagsläget inga svenska regler eller riktlinjer som 

behandlar den brandtekniska problematiken med avseende på byggnation av gröna tak. Att detta 

innebär en viss problematik vid projektering av byggnader med grön taktäckning är något som 

bekräftas i de intervjuer som genomförts, där respondenterna menar på att det idag är svårt att 

motivera användandet av exempelvis ett semiintensivt grönt tak eftersom det inte är 

brandklassat. Viljan att kunna använda sådana produkter är i dagsläget stor då det allt mer 

eftersträvas ett mer miljövänligt byggande, med fokus på miljöcertifiering av byggnader. På 

grund av bristen på regler och riktlinjer är dock branschen väldigt försiktig när det kommer till 

att projektera brandskyddet för byggnader med vegetation som taktäckning. En revidering av 

BBR med avseende på denna problematik är därför i allra högsta grad önskvärt.  I och med att 

det inte finns några specifika regler för utformningen av gröna tak i Sverige tar 

brandkonsulterna många gånger stöd i de utländska reglementen som finns. Det är dock oklart 

vilka grunder dessa reglementen har tagits fram på samt vilka klimatförhållanden dessa åtgärder 

är anpassade för.  

Det är svårt att förutse hur en brand i det fria kommer att bete sig. Till stor del beror detta på att 

de tre huvudfaktorerna väder, topografi och bränsle förändras över tid. Bränslet tenderar i sin 

tur även till att förändras beroende på vädret och topografin. Snömängden anses ha en 

betydande roll för brandrisken i växtligheten under våren eftersom en snöfattig vinter gör att 

bränslebädden blir torr och luftig. Ett grönt tak i Malmö utgör därmed förmodligen en ökad 

brandrisk under våren gentemot ett likadant grönt tak i Luleå under samma tidsperiod. Men 

även om brandrisken tenderar att öka under vissa perioder av året skulle förmodligen ett välskött 

grönt tak kunna antas fungera på samma sätt som en ängsmark. Tack vare ängsmarkens relativt 

goda vattenhållningsförmåga kan den därmed verka direkt hämmande på brandspridningen.  

Eftersom metoden för provning och klassificering enligt brandteknisk klass BROOF (t2) inte tar 

hänsyn till växtlighetens verkliga förmåga att kunna stå emot en brand, vore det kanske en god 

idé att klassificera gröna taktäckningar enligt ett eget system. I jämförelse med en ängsmark 

som kan verka direkt hämmande på en brandspridning tack vare växternas goda 

vattenhållningsförmåga, tenderar de uttorkade provkroppar som används vid 

brandklassificering av gröna tak att antändas mycket lätt. Genom att klassificera 

taktäckningarna efter vilken kategori de tillhör (extensiva-, semiintensiva- eller intensiva tak) 

skulle förmodligen utformningen av byggnadens brandskydd kunna underlättas. Detta skulle i 

sin tur innebära att en byggnad, vars taktäckning exempelvis består av högväxande gräs, skulle 

behöva utformas med hårdare krav på brandskyddet gentemot en byggnad där sedum klassat 

enligt BROOF (t2) används.     

I och med att brand i vegetation är ett så pass komplext fenomen tenderar även de 

beräkningsmodeller som finns för beräkning av brandspridning i vegetation att bli väldigt 

komplexa. För att generera ett realistiskt resultat krävs det därför många gånger goda kunskaper 

både om bränslets egenskaper, topografin, brandbeteendet samt den beräkningsmodell som 

används. 

Användandet av REDapp för beräkning av brandspridning i gröna tak medför en rad 

osäkerheter kopplade till både väder och topografi. I och med att programmet är utvecklat för 

att behandla mark- och vegetationsbränder mäts brandspridningens yta i hektar. Programmet 

kan inte heller beräkna ytor mindre än 0,01 ha, vilket medför att exaktheten i dessa beräkningar 



47 
 

går att ifrågasättas. Eftersom programmet är utvecklat för att användas i Kanada krävs det en 

hel del arbete för att hitta en kanadensisk plats med motsvarande klimat till den plats i Sverige 

där beräkningarna ska utföras.  

De flesta beräkningsmodellerna för brand i vegetation är konstruerade för att kunna beräkna 

brandspridningen över stora ytor och många gånger även under en lång tid. Detta leder till att 

det beräknade resultatet blir svårt att applicera på ett grönt tak. För att underlätta vid 

projektering av gröna tak bör därför en särskild beräkningsmodell tas fram. Detta för att kunna 

generera mer realistiska beräkningar som i slutändan även kan ligga till grund för en eventuell 

analytisk dimensionering.  



48 
 

7. Referenser 
American National Standards Institute. (u.å.). Introduction to ANSI. Hämtad 2017-11-07 från 

https://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction?menuid=1  

American National Standards Institute & Single Ply Roofing Industry. (2017). ANSI/SPRI VF-

1 External Fire Design Standard for Vegetetive Roofs. Hämtad 2017-11-26 från 

https://www.spri.org/download/standards_and_technical_reports/current_ansi_spri_stan

dards/ANSI_SPRI-VF-1_External-Fire-Design-Standard-for-Vegetative-

Roofs_2017.pdf  

BFS 2011:6 (med ändringar t.o.m. 2017:5). Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna 

råd. Hämtad 2017-10-03 från 

https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsolide

rad_bbr_bfs_2011-6.pdf   

Brandskyddsföreningen. (2017). Pågående projekt. Hämtad 2017-09-28 från 

https://www.brandskyddsforeningen.se/forskning/forskningsprojekt/pagaende-projekt/ 

Burgan, R., & Rothermel, R. (1984). BEHAVE: Fire Behavior Predicting and Fuel Modeling 

System –FUEL Subsystem. Hämtad 2017-11-29 från 

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_int/int_gtr167.pdf  

Elias, A., & Håkansson, D. (2016). Örtsedumtak – En kartläggning av ett örtsedumtaks 

brandegenskaper och utformning med avseende på brand. ISRN: LUTVDG/TVBB-

5531-SE. Lund: Avdelningen för brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds 

universitet 

Elias, A., & Håkansson, D. (2017). Rött ljus för gröna tak?. Brandposten, (56), s. 26–27. 

Hämtad 2017-09-10 från http://www.mypaper.se/html5/customer/355/11684/?page=26  

Elias, A., Håkansson, D. & Mossberg, A., (2017). Gröna tak – En brandteknisk fallgrop?. 

Bygg & teknik, (4) 2017, s. 47–52. 

FDS and Smokeview Diskussions. (2014). ERROR about PART line (transfering from FDS5 

to FDS6). Hämtad 2018-01-10 från https://groups.google.com/forum/#!topic/fds-

smv/tbin6UFJPMg    

FM Global. (2007). DS 1–35 Green Roof Systems. Hämtad 2017-11-26 från 

https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Planning_and_Development/Level_3_-

_Energy_and_Sustainable_Development/Factory%20Mutual%20Green%20Roof%20Sy

stem.pdf  

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (med ändringar t.o.m. 

januari 2008). Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green 

Roofing. Bonn: Research Society for Landscape Development and Landscape 

Construction 

https://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction?menuid=1
https://www.spri.org/download/standards_and_technical_reports/current_ansi_spri_standards/ANSI_SPRI-VF-1_External-Fire-Design-Standard-for-Vegetative-Roofs_2017.pdf
https://www.spri.org/download/standards_and_technical_reports/current_ansi_spri_standards/ANSI_SPRI-VF-1_External-Fire-Design-Standard-for-Vegetative-Roofs_2017.pdf
https://www.spri.org/download/standards_and_technical_reports/current_ansi_spri_standards/ANSI_SPRI-VF-1_External-Fire-Design-Standard-for-Vegetative-Roofs_2017.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brandskyddsforeningen.se%2Fforskning%2Fforskningsprojekt%2Fpagaende-projekt%2F&data=02%7C01%7C%7Cccc622c1dc424c35188008d584eb9bde%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636561069824156713&sdata=yIUHYAoJS%2FcMee%2FUjDD7gEoj1U962KnfAMPn9reF4go%3D&reserved=0
https://www.fs.fed.us/rm/pubs_int/int_gtr167.pdf
http://www.mypaper.se/html5/customer/355/11684/?page=26
https://groups.google.com/forum/#!topic/fds-smv/tbin6UFJPMg
https://groups.google.com/forum/#!topic/fds-smv/tbin6UFJPMg
https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Planning_and_Development/Level_3_-_Energy_and_Sustainable_Development/Factory%20Mutual%20Green%20Roof%20System.pdf
https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Planning_and_Development/Level_3_-_Energy_and_Sustainable_Development/Factory%20Mutual%20Green%20Roof%20System.pdf
https://www.cityofberkeley.info/uploadedFiles/Planning_and_Development/Level_3_-_Energy_and_Sustainable_Development/Factory%20Mutual%20Green%20Roof%20System.pdf


49 
 

Government of Canada. (2017). Monthly Climate Summaries, Year: 2017, Month: July. 

Hämtad 2018-02-21 från 

http://climate.weather.gc.ca/prods_servs/cdn_climate_summary_e.html  

livingroofs.org. (u.å.) The Code of Practice for Green Roofs and GRO, the Green Roof 

Organisation. Hämtad 2017-11-06 från https://livingroofs.org/code-practice-green-roof-

organisation/  

Los Alamos National Laboratory. (u.å). Coupled Fire/Atmosphere Modeling, FIRETEC. 

Hämtad 2017-11-28 från http://www.lanl.gov/orgs/ees/ees16/FIRETEC.shtml  

McLoughlin, Neal. (2016). REDapp - The Universal Fire Behavior Calculator Version 1.0 

User Guide. Hämtad 2017-11-23 från  

http://redapp.org/system/files/private_files/REDapp_1.0_User_Guide.pdf?file=1 

Miljöpartiet. (2016). [fotografi]. Hämtad 2017-12-07 från http://blogg.mporebro.se/en-dod-

yta-fylls-av-liv-pa-norr/  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2010). Förstudie: modellering av 

vegetationsbränder. Hämtad 2017-09-09 från https://www.msb.se/sv/Produkter--

tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Forstudie-modellering-av-

vegetationsbrander/  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2016a). Räddningstjänst i siffror 2015.  

(s. 19–21) Hämtad 2018-03-07 från https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28203.pdf  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2016b). Spridningsmodeller för brand i 

vegetation: Test av modeller lämpliga för svenska förhållanden. Hämtad 2017-03-29 

från https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-

MSB/Kartlaggning-av-spridningsmodeller-for-brand-i-vegetation-test-av-modeller-

lampliga-for-svenska-forhallanden-studie/   

NS 3840:2015. (2015). GrØnne tak – Planlegging, prosjektering, utfØrelse, skjØtsel og drift – 

Ekstensive tak. Lysaker: Standard Norge 

REDapp. (2013). REDapp Beta Released to the REDapp Community. Hämtad 2018-03-14 

från http://redapp.org/node?page=3  

RISE. (2017). Information om CEN/TS 1187, test 2 – Taktäckning. Hämtad 2017-12-11 från 

https://www.sp.se/sv/index/services/firetest_building/firetest_bu%C3%ADlding/cents1

187/Sidor/default.aspx  

Rothermel, R. C. (1972) A Matematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels. 

Ogden: U.S. Department of Agriculture.  

Rothermel, R. C. (1991). Predicting Behavior and Size of Crown Fires in the Northern Rocky 

Mountains. Ogden: U.S. Department of Agriculture.  

Scott, J. H. (2012) Introduction to Wildfire Behavior Modeling. National Interagency Fuels, 

Fire, & Vegetation Technology Transfer. Hämtad 2017-12-04 från 

http://climate.weather.gc.ca/prods_servs/cdn_climate_summary_e.html
https://livingroofs.org/code-practice-green-roof-organisation/
https://livingroofs.org/code-practice-green-roof-organisation/
http://www.lanl.gov/orgs/ees/ees16/FIRETEC.shtml
http://redapp.org/system/files/private_files/REDapp_1.0_User_Guide.pdf?file=1
http://blogg.mporebro.se/en-dod-yta-fylls-av-liv-pa-norr/
http://blogg.mporebro.se/en-dod-yta-fylls-av-liv-pa-norr/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Forstudie-modellering-av-vegetationsbrander/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Forstudie-modellering-av-vegetationsbrander/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Forstudie-modellering-av-vegetationsbrander/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28203.pdf
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Kartlaggning-av-spridningsmodeller-for-brand-i-vegetation-test-av-modeller-lampliga-for-svenska-forhallanden-studie/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Kartlaggning-av-spridningsmodeller-for-brand-i-vegetation-test-av-modeller-lampliga-for-svenska-forhallanden-studie/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Kartlaggning-av-spridningsmodeller-for-brand-i-vegetation-test-av-modeller-lampliga-for-svenska-forhallanden-studie/
http://redapp.org/node?page=3
https://www.sp.se/sv/index/services/firetest_building/firetest_bu%C3%ADlding/cents1187/Sidor/default.aspx
https://www.sp.se/sv/index/services/firetest_building/firetest_bu%C3%ADlding/cents1187/Sidor/default.aspx


50 
 

https://www.frames.gov/files/8413/4643/5159/Intro_to_Fire_Behavior_Modeling_Guid

e_2012.06.25.pdf  

SFS 2010:900 (med ändringar t.o.m. 2017:985). Plan- och bygglagen. Hämtad 2017-10-03 

från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900   

SFS 2011:338 (med ändringar t.o.m. 2017:423). Plan- och byggförordningen. Hämtad 2017-

10-03 från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-

2011-338  

Standard Norge. (2014) Standards Norway. Hämtad 2017-11-01 från  

http://www.standard.no/en/toppvalg/about-us/standards-norway/#.WgV3xGjWzIU   

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. (2017a). Gröna tak – Fördjupning. 

Hämtad 2018-03-14 från https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-

pa-klimatanpassning/grona-tak-fordjupning-1.116956  

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. (2017b). Juli 2017 – Lufttemperatur och 

vind. Hämtad 2018-02-21 från 

http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month/vov_pdf/SMHI_vov_temperature_wi

nd_jul17.pdf?94094  

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. (2017c). Luftfuktighet. Hämtad 2018-02-

21 från https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910  

The Green Roof Organisation. (2014). The GRO Green Roof Code of Best Practice for the UK 

2014. Hämtad 2017-11-06 från https://livingroofs.org/wp-

content/uploads/2016/03/grocode2014.pdf  

Thuresson, Per. (2017). Brandprovning av gröna tak. Brandposten, (56), s. 27. Hämtad 2017-

09-10 från  http://www.mypaper.se/html5/customer/355/11684/?page=26    

U.S. Forest Service. (2017). BehavePlus. Hämtad 2017-11-29 från 

https://www.firelab.org/project/behaveplus  

U.S. Forest Service. (2015). FARSITE. Hämtad 2017-11-29 från 

https://www.firelab.org/project/farsite 

Veg Tech AB. (u.å.). Taklutningar. Hämtad 2018-02-21 från 

https://www.vegtech.se/upload/files/PDF/Lutningstabell.pdf  

VegTech AB. (u.å.). Tätskikt. Hämtad 2017-09-10 från https://www.vegtech.se/sedumtak---

grona-tak/sedumtak/tatskikt/  

ZinCo GmbH. (2016). Info Sheet Fire Prevention and Green Roofs [Broschyr]. Nürtingen: 

Zinco GmbH 

https://www.frames.gov/files/8413/4643/5159/Intro_to_Fire_Behavior_Modeling_Guide_2012.06.25.pdf
https://www.frames.gov/files/8413/4643/5159/Intro_to_Fire_Behavior_Modeling_Guide_2012.06.25.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338
http://www.standard.no/en/toppvalg/about-us/standards-norway/#.WgV3xGjWzIU
https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-tak-fordjupning-1.116956
https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grona-tak-fordjupning-1.116956
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month/vov_pdf/SMHI_vov_temperature_wind_jul17.pdf?94094
http://data.smhi.se/met/climate/time_series/month/vov_pdf/SMHI_vov_temperature_wind_jul17.pdf?94094
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910
https://livingroofs.org/wp-content/uploads/2016/03/grocode2014.pdf
https://livingroofs.org/wp-content/uploads/2016/03/grocode2014.pdf
http://www.mypaper.se/html5/customer/355/11684/?page=26
https://www.firelab.org/project/behaveplus
https://www.firelab.org/project/farsite
https://www.vegtech.se/upload/files/PDF/Lutningstabell.pdf
https://www.vegtech.se/sedumtak---grona-tak/sedumtak/tatskikt/
https://www.vegtech.se/sedumtak---grona-tak/sedumtak/tatskikt/


A 
 

Bilagor  

Bilaga 1 - Taklutning 

Taklutningstabell enligt VegTech AB (u.å). 

 



B 
 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Från följande frågeställningar utgick de intervjuer som gjordes med brandkonsulter runt om i 

Sverige. Frågorna ändrades något för varje intervju, men frågornas avseende rörde fortfarande 

användandet av gröna tak vid byggnation. 

 

• Sammanfattning av byggnadsprojekt där grönt tak använts?  

(tex. Kvm, typ av byggnad, placering, område, avstånd till intilliggande byggnader, 

m.m.) 

 

• Vilka problem har du/ni stött på vid projektering av byggnad med växtlighet som 

taktäckning? 

 

• Hur kom du/ni fram till att användandet av grön taktäckning var okej? 

 

• Har något program använts för beräkning av risken för brandspridning? 

 

 

• Känner du/ni till någon beräkningsmodell för brand i vegetation som tillämpas 

vid beräkning av brandspridning med avseende på gröna tak? 

 

• Finns/fanns något behov av att kunna använda beräkningsmodeller för att 

beräkna brandspridningen? 

 

• Har du/ni upplevt ett behov av ett mer komplett regelverk med avseende på 

byggnation där gröna tak används? 
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Bilaga 3 – Resultat enligt REDapp 
I figur 16 visas några av de slutliga resultat som fås efter genomförd beräkning. I tabell 5 

presenteras en sammanställning av de förkortningar som anges i figur 15.  

 

 

Figur 15. Här visas några delar av det slutliga resultatet, bland annat brandens beräknade omkrets samt den area som 

branden spridit sig över. Resultatet visar också på att branden är begränsad till att enbart vara en ytbrand. 

  



D 
 

Tabell 5. Förkortningarnas betydelse enligt resultatet i figur 15. 

Förkortning Betydelse 

Area Elliptical Fire Area 

BFI Back Fire Intensity 

BROS Back Fire Spread Rate 

CFC Crown Fuel Consumption 

CSI Critical Surface Fire Intensity 

DB Back Fire Spread Distance 

DF Flank Fire Spread Distance 

DH Head Fire Spread Distance 

FFI Flank Fire Intensity 

FROS Flank Fire Spread Rate 

HFI Head Fire Intensity 

LB Length-to-Breadth Ratio 

ROSeq Equilibrium Rate of Spread 

ROSt Rate of Spread After Elapsed Time, t 

RSO Critical Surface Fire Rate of Spread 

SFC Surface Fuel Consumption 

TFC Total Fuel Consumption 

Perimeter Elliptical Fire Perimeter 

 


