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Förord 
Som avslutning i mina studier till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet har jag 
genomfört detta examensarbete. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet i 
samarbete med Brandkonsulten AB. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga inblandande i detta arbete som stöttat och hjälpt mig. 
Särskilt tack riktas till mina handledare, examinator och respondenter som ställt upp och lagt 
ned tid för detta arbete. Extern handledare har varit Markus Melin på Brandkonsulten AB, 
intern handledare har varit Joakim Sandström på Luleå tekniska universitet och examinator 
har varit Michael Försth på Luleå tekniska universitet. 
 
Lukas Udell 
 
Stockholm, mars 2018.  
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Sammanfattning 
Sverige har en lång tradition av att bygga i trä och även en historia med flertalet 
stadsbränder med städer byggda i trä. Detta gjorde att det under en period inte var tillåtet 
att bygga trähus med fler än två våningar. Sedan 1994 har denna reglering lättat och det är 
sedan dess tillåtet att bygga högre trähus. Efter det har nya träbyggnadstyper vuxit fram, där 
massivträhus eller KL-trähus är en av dessa. KL-trä är i princip träelement av korsvis 
hoplimmat virke vilka bland annat kan utgöra stommen i ett massivträhus. 
 
I utvecklingen av massivträhus har brandfrågan fått ett stort fokus, särskilt när byggnaderna 
har börjat bli allt högre. Fokus för detta har legat i hur den färdiga byggnaden ska utformas 
för att den ska vara brandsäker och hur det ska säkerställas då trä är ett brännbart material. I 
det här arbetet har fokus istället riktats mot tiden för uppförandet av dessa byggnader, 
brandskyddet under byggtiden. Genom en förstudie och kvalitativ intervjustudie har 
området för brandskydd under byggtid för massivträhus undersökts. Huvudfokus har varit 
hur dessa aktörer ser på brandskydd under byggtid för massivträhus, vad för risker som finns 
och hur riskerna kan hanteras. Syftet har varit att undersöka ifall det finns en problematik 
när det kommer till brandskydd under byggtid för massivträhus. 
 
Regelverken när det kommer till en byggnad under uppförande och när den tagits i bruk 
skiljer sig markant. Brandskyddet för den färdigställda byggnaden är tydligare reglerat 
medan regleringen under byggtiden är ganska ospecifik och tolkningsbar. Tydligare regler 
kan göra det lättare för brandskyddsarbetet under byggtiden. Samtidigt handlar det om mer 
än bara regler, det gäller att hantera risker och minska konsekvenser. Något som bör 
hanteras mer än vad det gör idag. 
 
Under byggtiden finns fler potentiella brandstiftare samtidigt som det brandskydd 
byggnaden är dimensionerad för ännu inte är på plats. Att incidenter med brand sker på 
byggarbetsplatser är inte helt ovanligt eller osannolikt. Ifall byggnaden dessutom består av 
brännbart KL-trä kan händelseförloppet förväntas ske snabbare än vad vi är vana vid, vilket 
kan får större och allvarligare konsekvenser. För att hantera detta gäller det att anpassa 
åtgärder utifrån projektets egna förutsättningar. Det gäller då att förstå riskerna för det 
specifika projektet. Viktigast är att säkerställa personsäkerhet och möjlighet till att utrymma 
innan kritiska förhållanden uppstår. För att underlätta för detta behövs en strategi och plan 
för hur brandskyddsarbetet ska gå till redan innan byggarbetena påbörjas. En viktig aspekt i 
det hela är en väl fungerande organisation.  
 
Det fanns en varierad syn för hur respondenterna såg på risker när det kommer till 
brandskydd under byggtid för massivträhus. Det varierade från att det finns en förhöjd risk 
som behöver få större fokus till att massivträet inte utgör någon risk. Därmed varierade det 
även hur respondenterna ansåg att byggtiden ska hanteras. Slutsatsen är att det finns en 
problematik för byggtiden av massivträhus och att det behöver få ett större fokus än vad det 
har idag. 
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Abstract 
Sweden has a long tradition in constructing buildings in wood and also a history of fires 
including entire cities constructed in wood. These incidents lead to a period of time when it 
was not allowed to build wooden houses with more than two stories. Since 1994 the 
regulations have eased, and it is nowadays allowed constructing higher wooden houses. 
Afterwards new sorts of wooden houses have developed where cross laminated timber (CLT) 
buildings is one of them. CLT is principally big boards of glued wood and can be used as the 
frame in CLT-buildings. 
 
In the development of CLT-houses the fire issue has played a major role, especially when the 
buildings have started to get higher. Focus for this has been in how the completed buildings 
should be designed fire safe and how it can be ensured with combustible wood. In this 
report the focus has been at the constructing time and fire protection of this time. Through a 
pre-study and a qualitative interview-study the focus of this report has been studied. To find 
out how the industry sees on fire protection under the building time for CLT-buildings, which 
the risks are and how they can be handled. The purpose was to examine if there is a problem 
when it comes to fire protection under the building time for CLT-buildings. 
 
The regulation for the construction time and when the building is completed differs a lot. 
Fire protection for the completed building is much more regulated and for the construction 
time it is fairly unspecific and up for reinterpretation. More specific regulations can make it 
easier for fire protection of the construction site. At the same time, it is more than just 
regulations, it is about managing risks and reduce the consequences. Something that should 
be managed more than it is today. 
 
During the building time there are more potential fire starters, and also the fire protection 
systems the building is designed for are not yet completed. That incidents with fires occur at 
construction sites are not unusual or unlikely. If the building consists of combustible CLT a 
fire might spread faster. This can cause greater consequences in case of fire. To deal with the 
risks, case specific measures need to be taken. By understanding the risks correct 
interventions can be used. Most essential is to secure the safety of persons and the 
possibility to evacuate. To make it easier planning needs to be done before the construction 
time starts. An important aspect is a functioning organization. These questions need to get a 
bigger focus than they are getting today, especially when a building gets higher because the 
consequences then get worse if an accident would happen.  
 
There was a varied view among the respondents on how they saw on risks connected to the 
building phase for CLT-buildings. It varied from that it is an elevated risk that should get 
bigger attention to that CLT does not pose any risk. Thus, it also varied how respondents 
considered that the construction time should be handled. The conclusion is that there is a 
problem for the construction time of CLT-houses and that it needs to get a greater focus 
than it is getting today.  
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1 Inledning 
I följande avsnitt ges en introduktion till denna rapport, bakgrunden till ämnet och vad 
rapporten syftar till att behandla. 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1994 är det tillåtet enligt Boverkets byggregler (BBR) att bygga trähus med fler än två 
våningar (Sveriges Träbyggnads Kansli, 2017). Efter det har bland annat forskning bidragit till 
att utveckla och driva trähusbyggandet mot nya möjligheter. Med det har nya metoder för 
trähusbyggandet växt fram, metoder som idag fortfarande är under utveckling. Under de 
senare åren har det blivit allt populärare att bygga i trä och även att bygga allt högre 
träbyggnader (Walldén, Högt mot himlen – HSB bygger träskyskrapa, 2014). Ett omtalat 
exempel på trähusbygge är Strandparken i Sundbyberg som började byggas 2012 
(Gustafsson, Eriksson, Engström, Wik, & Serrano, 2013). Strandparken är omtalat med 
hänsyn till projektets storlek och design, med ovanligt mycket synligt trä. Projektet omfattar 
ett bostadshusprojekt om två hus med vardera åtta våningar, se Figur 1 nedan. Husen är 
byggda med massivträstomme med mycket exponerat trä både invändigt och utvändigt. 
 

 
Figur 1: Strandparken i Sundbyberg (Anders Fredriksén Photography, u.d.). 

Just nu planeras det för både större och högre trähusprojekt i Sverige. Ett projekt är det 
kommande kulturhuset i Skellefteå som planeras att bli 16 våningar högt och som är tänkt 
att byggas i trä (White, u.d.). Kulturhuset är tänkt att innehålla bland annat teater, konsthall, 
bibliotek och hotell, placerat mitt i Skellefteå. Ännu större visioner finns i Stockholm för ett 
34 våningar högt trähus (Walldén, Högt mot himlen – HSB bygger träskyskrapa, 2014). 
 
Med ökad höjd och storlek på en byggnad kan konsekvenserna av en brand bli större än i 
jämförelse med en mindre byggnad. Detta återspeglar sig i Boverkets byggregler där flera 
krav ökar när en byggnad blir större och högre. Beroende på utformningen av en byggnad 
och verksamheten i byggnaden hänförs byggnaden till en byggnadsklass, vilken syftar till att 
särskilja dess skyddsbehov (Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR: BFS 
2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5, 2017). Med fler våningsplan i en byggnad blir 
generellt byggnadens skyddsbehov högre. Vid projektering av en byggnads brandskydd utgår 
projektören i huvudsak från kraven i BBR, vilka bygger på Plan och Bygglagen, PBL (Plan- och 
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bygglag (2010:900)). Dessa krav börjar dock gälla först när byggnaden är färdigställd och tas i 
bruk. Under byggtiden är kraven annorlunda och inte reglerade på samma sätt, vilket kan 
bidra till att brandskyddet blir åsidosatt under byggtiden.  
 
Bränder under byggtid inträffar, det är dock svårt att veta hur vanligt det egentligen är med 
hänsyn till otillräcklig statistik (Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). Vad som 
orsakar en brand under byggtid kan variera stort, men enligt insatsstatistik från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, u.d.) är anlagd brand med uppsåt den vanligaste anledningen. Andra vanliga 
orsaker listade i statistik som MSB tagit fram är heta arbeten, självantändning och elektriska 
orsaker. Enligt insatsstatistiken har räddningstjänster i Sverige mellan åren 2006 – 2015 
larmats till brand på byggarbetsplats 216 gånger (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, u.d.). Statistiken presenteras i Figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2: Antal insatser till brand på byggarbetsplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, u.d.). 

På senare år har utvecklandet av nya metoder och produkter drivit träbyggandet framåt i 
hög takt. Massivträ, korslimmat trä (KL-trä) eller hur det ska benämnas är en träprodukt som 
blivit allt populärare att använda. Massivträ har flertalet användningsområden, däribland 
som stommaterial i byggnader (Frangi, Fontana, Hugi, & Jöbstl, 2009). KL-trä är uppbyggt av 
korsvis hoplimmat virke till större träelement och kan användas till bland annat bjälklag, 
väggar, skivor, pelare och balkar som tillsammans kan utgöra byggnadens stomme (Havel, 
2016).  
 
Träguiden som tillhandahåller information kring trä och byggande i trä listar på sin 
webbplats varför KL-trä är ett användbart och bra material: 
 

• KL-träets flexibilitet ger ett värdefullt bidrag till utvecklingen av byggandet. 

• Hög hållfast i förhållande till sin vikt. 

• Små tillverkningstoleranser och god formstabilitet. 

• Bra bärförmåga vid brand. 
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• Bra värmeisolering. 

• Låg egenvikt, vilket medför lägre transport- och montagekostnader och 
dessutom enklare och billigare grundkonstruktioner. 

• Bra förmåga att tåla kemiskt aggressiva miljöer. 

• Flexibel produktion som till och med möjliggör tillverkning av krökta ytor 
(Träguiden, 2017a). 

 
Liknande fördelar med massivträ nämns även av träproducenterna, dock brukar miljöfrågan 
få stort fokus när det diskuteras varför det ska byggas med trä. Ett argument brukar vara att 
trä är ett förnyelsebart material som binder koldioxid (Sveriges Träbyggnads Kansli, 2017). 
Att det är miljövänligare med träbyggnader är dock inte något alla håller med om fullt ut. 
Det beror på många fler parametrar utöver materialvalet ifall träbyggnaden är miljövänligare 
att uppföra eller inte (Dickson, 2017). De olika materialens branscher vill lyfta fram sina 
fördelar och ännu är inte det sista ordet sagt i diskussionen kring valet av byggnadsmaterial.  
 
När det kommer till brandmotstånd är ett argument att trä visserligen brinner men att det 
innanför kolskiktet och pyrolyszonen har oförändrade egenskaper (Just, Brandon, & Noren, 
2016). När träet brinner sker det med en inbränningshastighet som är väl känd, vilket nyttjas 
vid dimensioneringen av träet (Svensk Standard SS-EN 1995-1-2:2004, 2009). Dock kan 
inbränningshastigheten påverkas av delaminering vilket kan göra att inbränningen sker 
snabbare och med en inte lika konstant hastighet (Bartlett, o.a., 2017). Dessa argument 
används även när bärförmågan vid brand diskuteras. Bärförmågan påverkas av riktningen av 
de vinkelräta lagren i KL-träet. Det är i huvudsak de lager som går parallellt med ”balken” 
som bär (Frangi, Fontana, Hugi, & Jöbstl, 2009). Delaminering av ett bärande lager i KL-träet 
kan därmed påverka bärförmågan snabbare än väntat (Li, McGregor, Medina, Sun, Barber, & 
Hadjisophocleous, 2016). 
 
Något som kan vara svårt när det kommer till brandfrågor är användandet av trä som ytskikt 
(Martinsons, u.d.). Problemet grundar sig i att trä är brännbart och därmed kan bidra till 
branden (Bartlett, o.a., 2017). Beroende på byggnad kan obehandlat trä endast i begränsad 
omfattning användas som ytskikt om inga andra åtgärder vidtas. Detta gör att en färdig 
träbyggnad kan behöva ha gipsade ytor inom byggnaden.  
 
Vid uppförandet av träbyggnader kan det i vissa skeden av byggprocessen förekomma stora 
mängder exponerat trä. Detta samtidigt som byggnaden står utan brandtekniska 
avskiljningar både inom och mellan våningsplanen. Eftersom trä är ett brännbart material är 
det möjligt att en brand i ett sådant skede kan få stora konsekvenser (Hadden, o.a., 2017). 
Med den mängd brännbart material som finns på plats i kombination med ett ofullständigt 
brandskydd kan brandbelastningen och effektutvecklingen tänkas bli högre än normalt (Li, 
McGregor, Medina, Sun, Barber, & Hadjisophocleous, 2016). Med ökad del exponerat KL-trä 
är det mindre troligt att en brand som får fäste i KL-träet självslocknar (Hadden, o.a., 2017). 
Med förutsättningarna som därför är under byggtiden kan ett brandförlopp tänkas se 
annorlunda ut i jämförelse med en färdig träbyggnad. 
 
Hur en träbyggnad ska uppfylla kraven på brandsäkerhet är något som har diskuterats och 
uppmärksammats i branschen utan något entydigt svar (Havel, 2016). Fokus för dessa 
diskussioner har framförallt varit om och hur särskilt högre träbyggnader kan utformas 



 
 

4 
 

brandsäkra eller inte. Brandskyddet under byggtiden är en aspekt som fått relativt litet fokus 
i diskussionen, något som dock har börjat uppmärksammas mer på senare tid. Utmaningar 
och brandrisker kopplade till byggtiden för dessa byggnadstyper är något som därmed kan 
ha förbisetts.   
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka ifall det finns en problematik när det kommer till 
brandskydd under byggtid för massivträhus samt att komma fram till riktlinjer på hur det då 
kan hanteras. För att uppnå syftet behöver bland annat aktörer från byggbranschen 
undersökas avseende hur de ser på brandskydd under byggtid för massivträhus och vad det 
finns för eventuella risker kopplat till detta. 
 

1.3 Frågeställningar  
 

• Vad är massivträhus? 

• Hur och varför vill man bygga massivträhus? 

• Hur ser framtiden ut för massivträhus? 

• Har några brandincidenter inträffat under byggtid i massivträhus? 

• Vilken syn har aktörer från branschen på brandskydd under byggtid för massivträhus? 

• Vad finns för brandtekniska risker med massivträhus under byggtid? 

• Hur kan risker med brand under byggtid i massivträhus hanteras? 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsar sig till att först och främst fokusera på massivträhus. Definitionen för 
massivsträhus utgår principiellt från byggnader uppbyggda med korslimmat trä (KL-trä) som 
bärande stomme. Trähus av andra sorter, till exempel lättvirkes-/träregelkonstruktioner, 
modulhus eller timmerhus kommer inte att behandlas i detta arbete. Resonemang i 
rapporten kan dock användas för andra byggnadstyper, men kan då behöva anpassas och 
kommer inte diskuteras närmare här. Avgränsningen utgörs också av att endast beakta de 
risker som sammankopplas med byggtiden, och arbetet berör därmed inte risker för den 
färdigställda träbyggnaden. De diskussioner och resonemang som förs är endast kopplade till 
hus med potentiellt större risker, exempelvis byggnader i flera plan (Sandström, Wickström, 
Thelandersson, & Lagerqvist, 2017). Fristående enbostadshus, byggnader i ett plan eller 
liknade där riskerna inte är lika stora behandlas därmed inte i denna rapport.  
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2 Metod 
Arbetet är uppdelat i två moment, en förstudie och en kvalitativ intervjustudie. Förstudien 
innefattar en litteraturstudie inom det berörda området, brandskydd under byggtid och 
massivträhus. Intervjustudien utförs med personer som på något sätt arbetar med 
brandfrågor och/eller trähus och som därmed är relevanta för denna rapport.  
 

2.1 Förstudie 
Denna del ska genom litteratur och annan skrift utgöra grunden för det fortsatta arbetet. 
Förstudien syftade till att ge en utökad förståelse kring massivträhus, brandskydd under 
byggtid och regleringen kring detta. Litteratur har inhämtats genom att söka på olika 
databaser, där både vetenskapliga och icke vetenskapliga databaser har använts. Vid 
sökningar har enskilda ord och kombination av ord relevanta för studien använts, exempelvis 
KL-trä, brand, och byggtid. Sökningar har genomförts både på svenska och engelska. I denna 
litteraturinhämtning har bland annat artiklar, vetenskapliga publikationer, böcker och 
handböcker inhämtats.  
 
Att hitta relevant litteratur som berört rapportens hela omfång samtidigt har varit svårt. 
Istället har litteratur som endast berört enskilda delar av rapporten till stor del använts, till 
exempel litteratur kring endast KL-trä eller brandskydd under byggtid. Det har även varit 
svårt att hitta litteratur och information som kans anses vara helt opartisk. Mycket av det 
som finns skrivet är upprättat av träbranschen eller av personer som delvis jobbar åt 
träbranschen, vilket har tagits i beaktande vid användning av referenserna. 
 

2.2 Intervjustudie 
Inför denna del studerades intervjumetodik för hur en intervjustudie ska genomföras. 
Studien inkluderade val av intervjustudie, planering inför intervjuerna, genomförande samt 
bearbetningen av materialet efter genomförda intervjuer. 

2.2.1 Intervjumetodik 
En kvalitativ intervjustudie valdes med hänsyn till rapportens frågeställningar som vill fånga 
personers åsikter (Trost, 2010). En kvalitativ intervjustudie innebär frågeställningar som 
berör människors egna åsikter och kunskap, där det ges utrymme för att beskriva, förklara 
och tolka (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). En kvalitativ studie utgår från att samma saker 
kan uppfattas på olika sätt. Fokus i dessa studier är inte kvantitet, istället används ett mindre 
antal respondenter som intervjuas grundligare för att fånga deras åsikter, tankesätt och 
kunskap (Trost, 2010). Tanken är att använda sig av enkla och omfattande frågor för att få 
komplexa och innehållsrika svar. 
 
Intervjuerna utfördes med semistrukturerade frågor vilket innebär att frågeställningarna 
förbereds i förväg och utformas generellt för att belysa större områden för att sedan 
kompletteras med uppföljningsfrågor vid intervjun (Trost, 2010; Justesen & Mik-Meyer, 
2011). Genom att förbereda frågor i förväg minskar risken att frågorna ställs på ett ledande 
sätt. 
 
I de fall respondenterna accepterade det, spelades intervjuerna in för att därefter 
transkriberas. Detta gör det svårare att information från intervjuerna missas på vägen i det 
fortsatta arbetet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
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2.2.2 Respondenter 
Respondenterna är utvalda genom att de i sin yrkesroll är inblandade vid uppförande av 
massivträhus och/eller brandskydd under byggtiden, alternativt personer som på annat sätt 
har koppling till brandskydd under byggtid för trähus. Genom att respondenterna har 
varierande arbetsroller och yrken har de olika utgångspunkter när det kommer till 
brandskydd och trähus. Fem stycken interjuver utfördes, vilket ansågs tillräckligt. Detta 
eftersom varje intervju är viktigare än antalet intervjuer, vilket stämmer överens med syftet 
för en kvalitativ intervju (Trost, 2010). Vid många respondenter finns risken att materialet 
blir oöverskådligt och därmed svårt att bearbeta. Respondenterna ska i en kvalitativ studie 
utgöras av ett blandat urval med stor variation inom en given homogen grupp, vilket har 
eftersträvats (Trost, 2010; Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
 
Valet av respondenter baserades på om de förekommit i materialet under förstudien 
alternativt varit kända som relevanta personer för studien. Vid urvalet har personer med så 
stor erfarenhet som möjligt eftersträvats i kombination med en variation mellan individerna. 
Att få tag i respondenter och hitta en tid då intervjuerna kunnat genomföras har varit en 
oväntat tidskrävande process. 
 
I Tabell 1 nedan ges en presentation av respondenterna med deras yrke och anknytning till 
examensarbetets ämne. Ålder, namn och kön presenteras inte för att bevara 
respondenternas anonymitet, istället benämns respondenterna vid bokstäverna A till E. 
Detta är aspekter som inte bedöms ha någon påverkan på rapporten. 
 
Tabell 1: Presentation av respondenter 

Respondent Relation till ämnet 

A Vetenskapligt aktiv med inriktning brand och trä 

B Platschef och brandskyddsansvarig vid trähusbygge 

C Produktansvarig åt producent av byggsystem i trä 

D Brandkonsult med erfarenhet av trähusprojekt 

E Projektledare åt producent av byggsystem i trä 

 

2.2.3 Genomförande av intervjuer 
Inför intervjuerna förbereddes ett informationsbrev som respondenterna fick ta del av. I 
brevet stod kort information om det här examensarbetet och intervjun, att det var helt 
frivilligt att ställa upp, att delar av intervjun kunde uteslutas samt information om deras 
anonymitet. Informationsbrevet återfinns i Bilaga A. Dessutom utformades en intervjuguide 
där frågeställningar inför intervjuerna förbereddes. Intervjuguiden valdes att inte skickas ut 
till respondenterna för att det kunde öka risken för att respondenterna gav svar som 
intervjuaren ville höra istället för vad de verkligen ansåg. Samtidigt fanns då risken att 
intervjuerna inte blev lika uttömmande då respondenterna inte kunde förbereda sig lika 
mycket (Trost, 2010). Intervjuguiden återfinns i Bilaga B. 
 
Tre av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats medan två av intervjuerna 
genomfördes över telefon då det av geografiska skäl inte var möjligt att träffas personligen. 
Alla intervjuer bortsett från en spelades in, med anledning att respondenten inte kände sig 
lika bekväm ifall intervjun spelades in. Utöver frågeställningarna från intervjuguiden ställdes 
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följdfrågor för att göra intervjuerna så uttömmande som möjligt. Intervjuerna utfördes så 
objektiva som möjligt för att minska risken för att påverka respondenterna och leda dem i en 
särskild riktning. Vid de intervjuer som spelades in fördes anteckningar i väldigt liten 
omfattning för att fokusera på intervjun och vad respondenten ville förmedla. Mer 
omfattande anteckningar fördes under intervjun som inte spelades in. Tidsåtgången för 
intervjuerna varierade från drygt 30 minuter till något längre än 60 minuter. 

2.2.4 Bearbetning av data efter intervjuer 
När det kommer till att behandla material från kvalitativa intervjuer som inte har någon 
kvantitativ grund är metoderna väldigt fria. Det handlar om att söka mönster och hitta det 
väsentliga i intervjuerna, att förstå vad som verkligen sagts, eller vad som menats med det 
som sagts (Trost, 2010). Ofta handlar det om att vara kreativ och nyfiken vid bearbetning av 
materialet och att hitta det som är relevant i just det fallet. 
 
Efter den intervju som inte spelades in fördes kompletterande anteckningar medan intervjun 
fortfarande var färsk i minnet. Detta för att minska risken för att delar skulle glömmas bort 
eller förvrängas med tiden. De inspelade intervjuerna transkriberades för att underlätta 
vidare bearbetning. Det transkriberade materialet från respektive intervju omstrukturerades 
utefter rapportens frågeställningar för att göra materialet mer överskådligt. Därefter har 
respektive frågeställning analyserats var för sig. Mönster samt både gemensamma nämnare 
och skillnader har sökts i svaren. Bemötandet av materialet har utförts med ett så öppet 
sinne som möjligt. 
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3 Teori 
I följande avsnitt presenteras teori relevant för rapporten, teorin är inhämtad under arbetets 
förstudie. 
 

3.1 Lagstiftning gällande brandskydd under byggtid 
Lagstiftningen för brandskydd i Sverige syftar främst till personsäkerhet. Kraven under 
byggtid och när en byggnad tagits i bruk är inte de samma. De flesta krav som ställs i 
Boverkets byggregler börjar gälla först när det definieras som en byggnad. När exakt det blir 
en byggnad är däremot inte helt tydligt, men generellt gäller det då byggnaden är 
färdigställd och tas i bruk. Under byggtiden är det byggherren som ansvarar för att kraven 
efterföljs (Boverket, 2016). Nedan följer en genomgång av aktuell lagstiftning gällande 
brandskydd under byggtid. 

3.1.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen behandlar de förhållanden som råder för arbetare på byggarbetsplatser. 
Enligt Arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 6 § ska byggarbetsmiljösamordnare (BAS) utses. Dessa 
ska i enlighet med 3 kap. 7a § och/eller 7b § planera, projektera och utföra skyddsåtgärder 
för byggskedet (Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018, 
2018). Enkelt beskrivet så ansvarar en så kallad BAS-P för att planera och projektera så att 
byggandet ska kunna ske säkert och en så kallad BAS-U ska se till så att utförandet sker 
säkert. Inom detta inkluderas även brandskydd och en tydligare förklaring för vad som ingår i 
det arbetet finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling (Byggnads- och anläggningsarbete: 
Arbetarskydsstyerelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmäna råd 
om tillämpning av föreskrifterna, 2014). 

3.1.2 Lag om skydd mot olyckor 
I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § står det att ”Ägare eller nyttjanderättshavare 
till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning 
av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av 
brand.” (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor). 
 
I 2 kap. 3 § står det vidare att ”Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med 
hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en 
kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet.” (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor). 
 
Det ska enligt 2 kap. 2 - 3 § bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att 
förebygga risken och begränsa skadorna vid brand i byggnader och andra anläggningar (Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor). Huruvida en byggarbetsplats klassificeras som en 
byggnad eller annan anläggning har inte klarlagts ordentligt. När det gäller byggarbetsplatser 
som pågår parallellt med befintlig verksamhet ställs det dock krav på systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) enligt LSO (Brandskyddsföreningen, 2011).  

3.1.3 Plan och bygglagen med tillhörande förordning 
I plan och bygglagen (PBL) listas tekniska egenskaper som ska uppfyllas av byggnadsverk, 
varav ett gäller säkerhet i händelse av brand (Plan- och bygglag (2010:900)). Dessa 
egenskaper fokuserar i huvudsak på vad den färdiga byggnaden ska uppfylla. 
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I plan och byggförordningen (PBF) listas egenskapskrav som ska uppfyllas för att i sin tur 
uppfylla de tekniska kraven i plan och bygglagen. Enligt plan och byggförordningen 3 kap. 8 § 
ska ett byggnadsverk vara projekterat samt 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 (Plan- och 

byggförordning (2011:338)). 
 
Även dessa egenskapskrav fokuserar på vad den färdiga byggnaden ska uppfylla. Kraven är 
ospecificerade och kan vara svårtolkad hur de ska uppfyllas.  

3.1.4 Lag om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning 
I lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande förordning regleras 
hanteringen och förvaringen av brandfarliga och explosiva varor för att minska risken och 
begränsa olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion (Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor; Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva 
varor). Lag och tillhörande förordning reglerar användningen av brandfarliga och explosiva 
varor både på en byggarbetsplats och utanför. 

3.1.5 Arbetsmiljöverkets författningssamling 
I Arbetsmiljöverket författningssamling (AFS) återfinns föreskriften Byggnads- och 
anläggningsarbete vilken är vägledande för vilka åtgärder som ska utföras vid diverse 
arbeten. 
 
11 – 18 § beskriver olika aktörers ansvar under planerandet och uppförandet av en byggnad 
(Byggnads- och anläggningsarbete: Arbetarskydsstyerelsens föreskrifter om byggnads- och 
anläggningsarbete samt allmäna råd om tillämpning av föreskrifterna, 2014). 
 
27 – 30 § och 32 - 33 § ger mer detaljerade krav för vad som gäller på en byggarbetsplats 
(Byggnads- och anläggningsarbete: Arbetarskydsstyerelsens föreskrifter om byggnads- och 
anläggningsarbete samt allmäna råd om tillämpning av föreskrifterna, 2014). Där står det att 
det ska finnas möjlighet för utrymning, med framkomliga och lämpligen markerade 
utrymningsvägar, samt att uppkomst och spridning av brand skall förebyggas. Brandredskap, 
branddetektorer och larmsystem ska finnas vid behov där även provningar och övningar ska 
ske regelbundet. Dessutom ska brandredskap markeras ut och vara lätt åtkomliga. 
 
I denna författningssamling är kraven mer specifika och omfattande än i andra regelverk 
under byggtiden. Samtidigt finns det mycket som är tolkningsbart, då kraven inte är mätbara 
och ska anpassas utifrån aktuella förutsättningar. Vissa åtgärder behövs endast vid behov, 
det vill säga utifrån en subjektiv bedömning. Kraven gällande utformningen av 
byggarbetsplatser är knapphändiga, och istället handlar det mer om rutiner och utrustning. 
Något som exempelvis inte finns reglerat är eventuell brandcellsindelning under byggtiden. 
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3.1.6 Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler 2 kap. 3 § står det följande: 
 

Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde för 
obehöriga försvåras och så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska 
vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och 
damm. 
 
Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller tas i bruk när byggnads- eller 
rivningsarbeten pågår, ska åtgärder ha vidtagits för att skydda boende och 
brukare mot skador till följd av olycksfall, skadliga ljudnivåer, föroreningar i 
skadliga koncentrationer eller motsvarande. 
 
Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas 
(Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR: BFS 2011:6 med 
ändringar till och med BFS 2017:5, 2017). 

 
I korthet ska alltså åtkomst för obehöriga till byggarbetsplatsen försvåras, risken för 
personskador begränsas samt att åtgärder för skydd mot uppkomst och spridning av brand 
ska vidtas. 
 

3.2 Rekommendationer och publikationer för brandskydd under byggtid 
Utöver de lagstiftningar och dylikt som ska följas vid byggnation kan krav på brandskydd 
även ställas med hänsyn till rekommendationer eller egna ambitioner från exempelvis 
byggherren eller försäkringsbolag. Det kan då handla om olika standarder, normer eller 
rekommendationer som ska följas. I följande avsnitt presenteras några publikationer som 
behandlar brandskydd på byggarbetsplatser. 
 
Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolag har arbetat fram 
rekommendationer för hur heta arbeten ska utföras för att minimera riskerna vid 
användandet av verktyg eller utrustning som utvecklar höga temperaturer i miljöer där 
brand kan uppstå (Brandskyddsföreningen, 2011). 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, numera RISE Research Institutes of Sweden, har gett 
ut en rapport gällande brand och brandskydd under byggtid, Brandskydd på byggarbetsplats 
- Vägledning (Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). Rapporten belyser bland annat 
problematik som finns och ger förslag på åtgärder för att minska brandriskerna under 
byggtiden. För att ge en hög status på brandskydd under byggtid och ge samma bakgrund till 
de olika inblandade entreprenörerna i projekt rekommenderar de att rapporten ingår som 
del i förfrågningsunderlaget.  
 
Under byggtiden kan förutsättningarna för byggnaden förändras fort och därmed även 
utrymningsförutsättningarna. Ett sätt att angripa detta är att ständigt ha uppdaterade så 
kallade arbetsplatsdispositionsplaner (APD-planer), där förändringar inom arbetsplatsen och 
dess utformning fångas upp. Utöver de mer tekniska aspekterna på brandskyddet belyses 
vikten av en god säkerhetskultur, utformning av organisationen och relevant utbildning 
(Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). 
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Brandskyddsföreningen har gett ut boken Brandskydd på byggarbetsplatser som är en 
bearbetning av CFPA Guideline No 21:2009, Fire Prevention on Construction Sites 
(Brandskyddsföreningen, 2011). Boken bidrar bland annat med råd för hur man kan arbeta 
brandsäkrare och belyser särskilda risker. Brandskyddsföreningen menar att brandskyddet 
på byggarbetsplatsen är mer än bara reglerna. Det handlar om hantering av risker och att på 
olika sätt minimera konsekvenserna vid brand. Genom att använda rekommendationen kan 
brandskydd under byggtid bli en naturlig del i processen och ifall detta tas upp redan i 
anbudshandlingarna blir det inte särskilt betungande (Brandskyddsföreningen, 2011). 
 

3.3 Massivträ och massivträbyggnader 
Massivträ kan gå under flertalet olika namn och Träguiden, en hemsida som drivs av Svenskt 
trä benämner det för korslaminerat trä, eller KL-trä (Träguiden, 2017a). KL-trä är uppbyggt 
av korsvis hoplimmade mindre träskivor som tillsammans bildar en massivträskiva, se Figur 3 
nedan för illustration.  

  
Figur 3: Illustration av en KL-träskiva (Träguiden, 2017a) 

Tillverkningen av KL-trä sker industriellt utifrån diverse standarder i processen, tillverkarens 
produktegenskaper och beställarens önskemål (Havel, 2016). KL-trä har flertalet 
användningsområden och kan bland annat användas som stomme i stora och komplexa 
byggnader där kraven för brand är höga (Träguiden, 2017a). KL-trä som stommaterial utgörs 
av skivor med stora tvärsnitt för att uppnå kraven på bland annat bärförmåga och styvhet i 
materialet (Frangi, Fontana, Hugi, & Jöbstl, 2009). En KL-träbyggnad är en byggnad där 
huvuddelen av stommen utgörs av KL-trä. Det är inte alla som syftar på just KL-trähus när de 
nämner massivträhus. I detta arbete kommer i huvudsak benämningen KL-trä användas 
fortsättningsvis, istället för benämningen massivträ. 
 
Anledningarna till att välja just KL-trä är många, där miljöaspekter fått stort fokus. Trä är ett 
förnyelsebart material som kan återanvändas som byggmaterial alternativt användas för 
energiproduktion vid förbränning. Trä är ett material som lagrar koldioxid och andra 
kolföreningar under hela sin livslängd, vilket är positivt för miljön (Sveriges Träbyggnads 
Kansli, 2017). Användandet av träprodukter som byggnadsmaterial minskar klimatpåverkan i 
jämförelse med andra material enligt de resultat Diego Peñaloza kommit fram till i sina 
doktorandstudier (Peñaloza, 2017). Enligt Martin Erlandsson, miljöexpert och inriktad på 
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miljöanpassat byggande på IVL Svenska miljöinstitutet är det inte lika självklart att trä är mer 
miljövänligt, utan anser att det även beror på fler omständigheter utöver bara materialet 
(Dickson, 2017). Trä och betong är två material som ofta ställs i jämförelse och dess 
branscher vill ofta framhäva just fördelarna med sitt material (Dickson, 2017). 
 
När det kommer till att använda KL-trä vid byggnation finns det flertalet andra aspekter till 
att välja trä som träbranschen vill förmedla (Träguiden, 2017a). Det går att tillverka KL-trä 
med hög prefabriceringsgrad utifrån projektets önskemål. Med sin låga egenvikt underlättas 
hantering och montage av materialet (Frangi, Fontana, Hugi, & Jöbstl, 2009). Den låga vikten 
kan även ge transportfördelar och ett minskat krav på grundläggningsarbetet. Med KL-träets 
prefabricering kan byggtiden bli kortare och om KL-träet används rätt så har det en lång 
livslängd (Träguiden, 2017a). 
 
En KL-träbyggnad ska som vilken byggnad som helst uppfylla kraven som ställs på 
byggnaden. Brandskyddet ska uppfylla de krav som ställs i Boverkets byggregler. Utifrån 
byggnadens brandtekniska byggnadsklass och verksamhetsklass kan kraven komma att 
variera. En färdig byggnad tilldelas en brandteknisk byggnadsklass utifrån byggnadens 
skyddsbehov (Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR: BFS 2011:6 med 
ändringar till och med BFS 2017:5, 2017) och indelningen sker med hänsyn till bland annat 
möjligheten till utrymning och risken för stora konsekvenser vid brand. En byggnadsklass 
med högre skyddsbehov har generellt fler våningar.  
 
Stommen och andra byggnadsdelar har krav med avseende på brand gällande bärförmåga 
(R), integritet/täthet (E) och isolering (I). Kraven kan kombineras i varierande omfattning och 
ska uppfyllas under en viss tid vid påverkan från en fördefinierad standardbrandkurva 
(Fallqvist, Klippberg, & Björkman, 2016). Beräkningar av brandmotstånd för KL-trä finns inte 
med i den nuvarande versionen av europiska standarden EN 1995-1-2 som annars används 
vid dimensionering av brandmotstånd (Svensk Standard SS-EN 1995-1-2:2004, 2009). Det 
finns även krav med avseende på brand gällande ytskikt i byggnader. Ytskikt klassificeras 
enligt europeiska brandklasser utifrån ytskiktsmaterialets medverkan vid brand. Det är just 
ytskiktsklassen som trä och KL-trä kan ha svårt att uppnå när det ställs högre krav (Pousette 
& Tsantaridis, 2016). För att lösa problemet finns möjligheter att brandskyddsbehandla träet 
med exempelvis impregneringar, lacker eller färger (Pousette & Tsantaridis, 2016). 
 

3.4 Brandteori 
För att det ska börja brinna behövs tre komponenter och ifall någon av dessa tas bort 
kommer en brand att självslockna och inte heller kunna starta från början. Det behövs syre, 
bränsle och värme i rätt proportioner för att möjliggöra en brand. 

3.4.1 Hur trä brinner 
Trä är ett brännbart material och kommer att antända vid tillräckligt hög temperatur. När trä 
brinner bildas det ett skyddande kolskikt längs ytan, innanför kolskiktet finns en pyrolyszon 
där brännbara gaser frigörs vid en temperatur omkring 300 °C (Träguiden, 2017b). Gaserna 
vandrar ut genom kolskiktet som vid kontakt med syre förbränns. Skikten vandrar sakta inåt i 
träet med en relativt konstant hastighet vid fortsatt förbränning (Li, McGregor, Medina, Sun, 
Barber, & Hadjisophocleous, 2016). Innanför pyrolyszonen är träet i princip opåverkat av 
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branden och bevarar till stora delar sina egenskaper (Just, Brandon, & Noren, 2016). Se Figur 
4 nedan för illustration av brandpåverkat trä.  
 

 
Figur 4, Illustration av brandpåverkat trä (Träguiden, 2017b).   

Anledningen till att det finns opåverkat trä innanför pyrolyszonen beror till stor del på 
kolskiktets isolerande förmåga (Li, McGregor, Medina, Sun, Barber, & Hadjisophocleous, 
2016).  

3.4.2 Brandförlopp 
Ett brandförlopp kan delas in i flertalet skeden som beror på de specifika förhållandena och 
hur branden utvecklar sig. Väsentliga delar i ett brandförlopp kan vara det tidiga 
brandförloppet, övertändning och fullt utvecklad brand (Bengtsson, 2013). Det tidiga skedet 
kan utgöras av lite byggmaterial eller sopor som börjar brinna. Det tidiga skedet kan sedan 
leda vidare till en övertändning, vilket är en övergångsfas innan en fullt utvecklad brand 
(Bengtsson, 2013). Vid fullt utvecklad brand brinner i princip hela utrymmet. Hur branden 
utvecklar sig beror till stor del på tillgången till bränsle och syre (Bengtsson, 2013). 

3.4.3 KL-trä och brand 
När det kommer till KL-trä och brand kan något som kallas delaminering uppstå vilket 
innebär att lager av KL-trä ramlar av och exponerar nytt trä  (Hadden, o.a., 2017). Detta kan 
öka inbränningshastigheten i träet och särskilt vikt behöver läggas på valet av bindemedel 
vid KL-trätillverkningen för att motverka delaminering  (Bartlett, o.a., 2017).   
 
Brandtester har utförts för att undersöka effekten av exponerat KL-trä vid rumsbränder 
(Hadden, o.a., 2017). Vid testerna byggdes rum upp med väggar och tak med exponerat KL-
trä i varierande omfattning. Resultatet av rapporten är att KL-trä kan vara bidragande till 
effektutvecklingen och delta aktivt i branden. Vid en tillräckligt hög effektutveckling börjar 
det förkolnade träet och lager av KL-träet att ramla av och exponera nytt trä vilket bidrar 
ytterligare till brandutvecklingen, så kallad delaminering (Hadden, o.a., 2017). 
Effektutvecklingen förväntas öka med mängden exponerat KL-trä ifall en tillräcklig hög effekt 
uppnås i början för att antända KL-träet. Ifall delaminering sker så att nytt trä exponeras 
minskar sannolikheten för att branden självslocknar (Bartlett, o.a., 2017). Med ökad mängd 
exponerat KL-trä kan brandtillväxten ske snabbare och med en högre förbränningshastighet 
än vanligt (Li, McGregor, Medina, Sun, Barber, & Hadjisophocleous, 2016). 
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När det kommer till bärförmåga är det i huvudsak endast de lagren i KL-träet som går 
parallellt med ”balkriktningen” som bär laster och då kan bärförmågan påverkas stort vid 
delaminering av ett bärande lager i KL-träet (Frangi, Fontana, Hugi, & Jöbstl, 2009). Då träets 
yta påverkas och kan medverka vid brand kan det även bli svårt för trä att uppfylla 
erforderlig brandteknisk ytskiktsklass (Pousette & Tsantaridis, 2016). 
 

3.5 Brandskydd under byggtid 
På en byggarbetsplats som ännu inte behöver uppfylla den färdiga byggnadens 
brandskyddskrav finns generellt större risker, samtidigt som det finns fler möjliga 
brandstiftare (Östman, 2012; Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). Vid uppförandet 
av en byggnad finns det en mängd olika aspekter som har påverkan på brandskyddet och 
konsekvenserna vid brand. Beroende på utformningen av byggnaden, arbetsmetod, 
planering och mycket mer påverkas brandskyddet olika. Det gäller då att ta bort eller 
begränsa möjligheterna för en brand att starta och sprida sig (Just, Brandon, & Noren, 2016). 
Det kan handla om att begränsa mängden brännbart material, installera avskiljningar eller 
begränsa syretillförseln till en brand. Ett brandförlopp under byggtiden i jämförelse med när 
byggnaden är färdigställd kan förväntas se annorlunda ut och värmeutvecklingen kan 
förväntas bli högre (Brandskyddsföreningen, 2011). Byggtiden kan medföra gynnsammare 
förutsättningar för en brand och ett häftigare brandförlopp (Bengtson, Dittmer, Rohlén, & 
Östman, 2012). Detta särskilt om det finns mycket brännbart material i kombination med 
goda ventilationsförhållanden.  
 
För att hantera brandrisker på byggarbetsplatser menar SP, numera RISE, att det är främst 
två saker som behöver göras, förhindra antändning och förhindra brandspridning (Östman, 
2012). För att förhindra antändning handlar det om hantering av potentiella brandstiftare. 
Dels kan brandstiftare elimineras eller hanteras på ett sätt som minskar riskerna. Det kan till 
exempel ske genom att förbjuda rökning och kräva behörighet och kompetens för att få 
utföra heta arbeten. En viktig aspekt för detta är också hantering av avfall och potentiella 
bränslen i form av brännbart material. För att förhindra och begränsa brandspridning krävs 
åtgärder som kan begränsa brandens utveckling. Det kan handla om installation av 
avskiljande barriärer, till exempel väggar, fönster och dörrar. Det kan även handla om att 
förbättra ytskiktsmaterialen eller installera ett aktivt system som sprinkler. Utrymningslarm 
för att initiera en tidig utrymning eller brandlarm för att upptäcka en brand i ett tidigt skede 
är andra tekniska system som kan användas även under byggtiden. Åtgärderna bör i 
möjligaste mån anpassas för att fungera både under byggtid och för den färdiga lösningen. 
Brandskyddsinstallationer som ska finnas i den färdiga lösningen bör installeras i ett så tidigt 
skede som möjligt (Östman, 2012). 
 
Brandskyddsföreningen menar att brandskyddet inte ska åsidosättas under byggtiden och 
ska istället vara en naturlig del av hela processen (Brandskyddsföreningen, 2011). I boken 
Brandskydd på byggarbetsplatser finns information och tips kring just brandskydd på 
byggarbetsplatser (Brandskyddsföreningen, 2011). 
 
Något lika viktigt som de tekniska aspekterna på brandskyddet är även det organisatoriska 
arbetet för att få en god säkerhetskultur (Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). I det 
arbetet handlar det bland annat om en ledning som föregår med gott exempel, ett utvecklat 
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säkerhetstänk, attityd och kunskap för brandskydd under byggtid (Brandskyddsföreningen, 
2011). Något som även är viktigt är att få med brandskyddsarbetet i ett väldigt tidigt skede, 
innan det börjar byggas (Brandskyddsföreningen, 2011).  
 
I handboken Brandsäkra Trähus, version 3 finns det även förslag på användandet av 
brandriskvärdering på ett likande sätt som för färdiga byggnader samt platsspecifika 
brandsäkerhetsplaner som tas fram tillsammans med räddningstjänsten. I handboken finns 
även en checklista med kontrollpunkter som kan användas vid arbetet med brandskydd på 
byggarbetsplatser (Östman, 2012). Motsvarande checklista finns även framtagen av SP (SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012). 
 
I rapporten Brandskydd på byggarbetsplatser – finns det? fastslås att brandskyddsarbetet 
under byggtid avsevärt kan förbättras (Gustavsson & Persson, 2007). I rapporten 
uppmärksammas brister på byggarbetsplatser, otydligheter i säkerhetsregler samt att en 
förändring bör ske för att säkerställa personskyddet på byggarbetsplatser. 
 

3.6 Särskild problematik för massivträhus avseende brand under byggfasen 
När det kommer till KL-träbyggnader i jämförelse med andra byggnadstyper, så är den 
huvudsakliga skillnaden att träbyggnader har en stomme av brännbart material. Detta 
förändrar förutsättningarna för en träbyggnad under byggtiden, framförallt genom att det i 
princip från första dagen finns brännbart material på plats i form av stommen. 
 
Avsaknad av det projekterade brandskyddet i kombination med stor mängd brännbart 
material vid en KL-trästomme förändrar förutsättningarna för en brand (Hadden, o.a., 2017). 
Brandspridningen kan förväntas ske snabbare och branden kan växa sig större än i den 
färdiga byggnaden. Totalskada vid brand är då ett scenario som inte är särskilt osannolikt. 
Både träbyggnader och andra byggnader kan få totalskador under byggskedet men 
utgångspunkterna sinsemellan är inte helt lika. Då stommen i en träbyggnad i sig själv är 
brännbar blir den känsligare för brand än en byggnad med obrännbar stomme. 
 
Under vissa skeden vid uppförandet av KL-trähus kan förhållandena vara extra gynnsamma 
för en brand att utveckla sig. Mycket exponerat trä tillsammans med goda möjligheter för 
luft att strömma fritt genom byggnaden är bidragande orsaker, se Figur 5 nedan för hur det 
kan se ut på en byggarbetsplats. En brand i ett sådant skede kan då leda till annorlunda och 
snabbare brandförlopp än väntat (Li, McGregor, Medina, Sun, Barber, & Hadjisophocleous, 
2016). Brand- och rökspridningen kan ske snabbare inom byggarbetsplatsen vilket kan ge 
mindre tid till utrymning. Detta blir särskilt aktuellt när byggnadshöjden ökar eftersom 
sträckan och förflyttningstiden då förlängs. Dessutom kan varseblivningstiden förlängas ifall 
avståndet är stort mellan personer och platsen där branden startar. En incident när det 
kommer till brand under byggtid för KL-trähus inträffade i England 2014. En 
universitetsbyggnad i KL-trä och limträ totalförstördes av brand under uppförandet (Buckley, 
2015). Enligt utredningen efter branden var orsaken högst troligen ett elfel i ett skede då få 
branddörrar var monterade, samtidigt som det fanns installationsöppningar mellan 
våningsplanen. Detta bidrog till att självventilera branden och till det snabba brandförloppet 
(Buckley, 2015). 
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Figur 5: KL-trähus under uppförandet med mycket exponerat trä och fri tillförsel för luft (GBJ Bygg AB, u.d.). 

I skeden med mycket exponerat trä och goda ventilationsförhållande kan den potentiella 
värmeutvecklingen och strålningseffekten av brand bli högre än i jämförelse med i den 
färdiga byggnaden (Li, McGregor, Medina, Sun, Barber, & Hadjisophocleous, 2016). En 
förhöjd risk för brandspridning till närliggande byggnader kan även föreligga (Wintner & 
Skjöldebrand, 2017). Kontroll av risk för spridning av brand till närliggande byggnad görs 
normalt med strålningsberäkningar baserat på förutsättningarna för den färdiga byggnaden 
(Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR: BFS 2011:6 med ändringar till 
och med BFS 2017:5, 2017). Dock kan det ge en indikation på risken för brandspridning till 
närliggande byggnader även under byggfasen. 
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4 Resultat av intervjustudie 
I följande avsnitt presenteras i huvudsak resultatet av genomförda intervjuer. Resultatet har 
delats upp utifrån de frågeställningar som ställs i arbetet. Uppdelningen syftar till att göra 
resultatet mer överblickbart och strukturerat. Respondenterna benämns med bokstäverna 
A-E enligt Tabell 1 tidigare i rapporten. 
 

4.1 Vad är massivträhus? 
Exakt vad som menades med massivträhus varierade mellan respondenterna. Respondent D 
hade ingen klar definition själv och menade att det mesta av trä i någon mening är massivt. 
Ett timmerhus är också ett massivträhus i viss mening påpekade respondent B. 
Sammantaget råder det tvetydighet kring vad som kan definieras som ett massivträhus eller 
inte. Samtliga respondenter ansåg dock att KL-trähus ingår i kategorin massivträhus. 
Respondent C var väldigt tydlig i sin åsikt och menade att massivträ i denna mening är 
förlegat och att det numera i Sverige heter KL-trä med det moderniserande trähusbyggandet 
som finns idag.  
 
Även utanför intervjuerna definierades massivträhus olika beroende på vem som tillfrågades 
eller var det lästes. Dagens KL-trähus definierades tidigare som massivträhus när metoden 
var väldigt ny och det lever fortfarande kvar i viss mån. En mer passande benämning är KL-
trä och KL-träbyggnader, en benämning som börjat användas allt mer.  
 

4.2 Hur och varför vill man bygga massivträhus? 
Huvudanledningen till att bygga i trä var den samma bland respondenterna, miljöfrågan. 
Miljöpåverkan och koldioxidutsläppen minskar i jämförelse mot att bygga med exempelvis 
betong och stål. Trä är ett förnyelsebart material, vilket andra byggmaterial inte är. En 
respondent påpekade att det kan bli dyrare att bygga med trä, men att kostnaden inte är 
allt. Ibland behöver miljön och framtiden sättas först. 
 
När det kommer till själva byggarbetsplatsen och hanteringen kring stommaterialet finns det 
flertalet praktiska fördelar som belystes av respondenterna. Valet av KL-trä kan effektiviseras 
och underlätta byggprocessen. Byggtiden kan till stor del kortas ned eftersom trä inte 
behöver torka på byggarbetsplatsen som ett betonghus behöver göra. Trä är även ett lätt 
material, det väger lite i förhållande till sin styrka vilket gör materialet lätthanterligare. 
Vikten kan även underlätta vid stabilisering av byggnader och kräva ett mindre omfattande 
stabiliseringsarbete. Arbetsmiljön på en byggarbetsplats när det byggs med KL-trä uppgavs 
även som bättre och behagligare i jämförelse med när det byggs med andra material. 
 
När det kom till frågan hur det går till när en KL-träbyggnad uppförs var det svårare att få 
detaljerade svar eftersom det varierar mellan projekten. Vanligt förekommande är det att 
stomproducenten har hand om stommontaget på byggarbetsplatsen. Hur stommen 
levereras och vad som ingår i dess montage är något som kan variera beroende på dess 
färdigställandegrad. Ytterskal i form av tak och ytterväggar, fönster, ytskikt och 
förberedelser för installationer är delar som då kan ingå. När stommen därefter har rests tar 
ofta ett annat arbetslag över för att slutföra projektet. När det kommer till 
färdigställandegraden vid stomresningen har trenden enlig respondent C, från början varit 
väldigt hög till att idag skalats av till nästan en ren stomme.  
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Enkelt och väldigt principiellt kan processen för uppförandet av KL-trähus beskrivas enligt 
följande. Måttbeställda KL-träelement produceras och levereras från fabrik till 
byggarbetsplatsen utifrån projektets önskemål. Dessa väggar och bjälklag i KL-trä staplas och 
sammanfogas för att utgöra byggnadens stomme. När stommen sedan är rest påbörjas 
resterande arbeten för att slutföra projektet. 
 

4.3 Hur ser framtiden ut för massivträhus? 
Samtliga respondenter ser ljust på framtiden för trähus. De tror att marknaden för trähus 
kommer växa med miljöfrågan som största anledning. Det handlar då inte bara om KL-trähus 
utan även om andra typer av trähus och hybrider där trä kombineras med andra material. 
Exakt hur majoriteten av framtidens trähus kommer se ut får tiden utvisa, men KL-trähus är 
en stark kandidat. En trend just nu är även att trähusen blir allt högre enligt respondent D. 
 
När trähus med fler än två våningar började tillåtas i Sverige igen utvecklades marknaden till 
en början väldigt försiktigt. På senare tid har utvecklingen tagit fart och det börjar nu tänjas 
på gränserna för var dagens kunskapsnivå befinner sig enligt respondent D. Respondent C 
anser att kunskapsutvecklingen inom området har varit väldigt stor på kort tid, samtidigt 
som det fortfarande finns mycket kvar att lära. 
 
Respondent A är tydlig med att det finns begränsningar även med trähus. Det går inte att 
exponera trä överallt utan att veta vad man håller på med, särskilt när trähusen blir högre 
och större. Enligt respondent A finns det frågor som behöver utredas och ett samtycke för 
hur dessa hus kan eller inte kan utformas bör fastslås. Något som även kan underlätta för 
träbyggnadsbranschen. 
 

4.4 Incidenter under byggtid för massivträhus? 
Samtliga respondenter tror att något kan ske med KL-trähus under byggfasen. En incident 
under byggtid kan ske idag eller om 50 år och konsekvenserna kan variera från väldigt 
begränsade till en totalskada med brandspridning till närliggande byggnader. Beroende på 
de aktuella förutsättningarna varierar sannolikheten för att en brand ska kunna sprida sig 
och få större konsekvenser. 
 
En större incident med brand under byggtiden i KL-trähus har uppmärksammats av 
respondent C. Det är Nottingham University, ett universitet i Storbritannien med KL-trä- och 
limträstomme som brann ned under uppförandet, se även avsnitt 3.6. Byggnaden uppfördes 
därefter enligt samma ritningar och står där idag. När det kommer till trähus generellt och 
inte specifikt KL-trähus finns internationella incidenter som skett med omfattande 
konsekvenser enligt respondenterna. I Sverige har ingen incident uppmärksammats när det 
kommer till KL-trähus eller moderna trähus i övrigt. 
 

4.5 Vilken syn har aktörer från branschen på brandskydd under byggtid för 
massivträhus? 

Samtliga respondenter gav intrycket att de själva hade koll på frågan, samtidigt varierade 
kunskapsnivån och hur de såg på frågan.  
 
Respondent A, som har en mer vetenskaplig bakgrund ansåg att brandskydd under byggtid 
inte får tillräckligt med fokus. Respondenten menar att det fokuseras på hur det fungerar 
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och ser ut när den färdiga lösningen är på plats, samtidigt som byggfasen och hur det ser ut 
då glöms bort. Samtidigt förstår respondenten att byggfasen inte får så stor prioritet då det 
motsvarar en liten del av byggnadens livslängd. Byggtiden är en aspekt som behöver beaktas 
och när det byggs med trä kan just byggtiden behöva lyftas upp extra noga. Detta eftersom 
trä kan utgöra en större risk än ett obrännbart material enligt respondent A och till viss del 
även respondent E.  
 
Respondent B och C anser inte att det krävs några särskilda åtgärder när det byggs med KL-
trä i jämförelse med något annat material, det handlar i grund och botten om samma tänk. 
Brandskyddsarbetet under byggtid ska inte påverkas av stomvalet enligt respondent B och C. 
Respondent E som är inblandad i själva stomresningen säger att de själva inte har någon 
särskild strategi för brandskyddsarbetet på byggarbetsplatsen då själva stomresningen inte 
innehåller någon brandfarlig verksamhet. De arbetar ofta som underentreprenörer åt en 
totalentreprenad vilka har ansvaret i frågan. Som underentreprenör ställs det vissa krav från 
exempelvis totalentreprenaden som de behöver följa gällande brandskyddsarbetet, vilket 
verkade vara mer än tillräckligt enligt respondent E.  
 
När det kommer till regleringen av byggfasen anser respondent B att det till stora delar är 
bra, utrymme till förbättring och förtydliganden finns dock alltid.  
 
Respondent D tror att medvetenheten och förståelsen för brandskydd under byggtid ofta är 
väldigt personbunden och baseras i hög grad på egna erfarenheter. Någon som har varit 
med om en incident eller om någon i dess närhet varit med om en incident så leder det ofta 
till ökad förståelse och eftertanke. Respondent B tror att det varierar mellan företag hur de 
ställer sig i frågan. Ett större företag kan med andra medel arbeta fram en strategi för hur de 
som företag står i frågan än vad ett litet företag kan. 
 

4.6 Brandtekniska risker med massivträhus under byggtid? 
Det varierade mellan respondenterna hur de såg på risker under byggtid för KL-trähus. 
Samtliga respondenter ansåg att det fanns brandtekniska risker under byggtiden. Huruvida 
riskerna sedan var högre när det kommer till KL-trähus var respondenterna dock oense om. 
Något alla respondenter däremot var eniga om var att byggtiden är en känslig period i en 
byggnads liv när det kommer till brand. I och med att det dimensionerade brandskydd inte är 
på plats och kan det därför heller inte skydda byggnaden. Hur riskerna ser ut beror på vilket 
skede bygget befinner sig i och förutsättningarna för byggarbetsplatsen i stort, samt vilka 
brandstiftare och brandskyddsåtgärder som finns på plats vid tillfället. 
 
Enligt respondent B och C är det inte själva stommen som utgör risken, den kommer inte att 
självantända. Det är något annat som startar en eventuell brand och det är den 
brandstiftaren som utgör den faktiska risken. Risker som finns oavsett stommaterial. 
Samtidigt ansåg respondent A och E att det finns en förhöjd risk när det kommer till KL-
trähus. Den förhöjda risken grundar sig i att stommen är brännbar vilket gör byggtiden 
känsligare då stommen kan delta och bidra till en brand. En incident kan lättare få större 
konsekvenser när stommen är brännbar. 
 
Majoriteten av riskerna är de samma som på vilken byggarbetsplats som helst, oavsett 
stommaterial. Det handlar om brandcellsgränser, avskiljningar, utrymningsvägar, anlagd 
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brand, tekniska system, uppvärmningsanordningar, heta arbeten, brandfarliga ämnen, 
containrar, materialupplag, avfall med mera. En inte lika fysisk risk är omedvetenhet eller 
ignorans från byggarbetare och en dålig organisatorisk styrning gällande brandskyddsarbetet 
under byggtiden.  
 
Skillnaderna när det kommer till en byggarbetsplats med en KL-träbyggnad grundar sig i den 
brännbara stommen. Från ett väldigt tidigt skede av byggprocessen finns det brännbart 
material på plats, i form av stommen. Heta arbeten kan bli känsligare inom bygget då 
stommen är just brännbar. Bearbetning av träet, exempelvis sågning producerar sågspån och 
brännbart damm som är lättantändligt. Vid större kvantiteter av brännbart damm kan risk 
för dammexplosion föreligga enligt respondent D.  
 
Respondent A uttryckte att uppförandet utav KL-trähus ofta medför byggarbetsplatser som 
är helt öppna mellan och inom våningsplanen under vissa perioder, vilket kan ventilera en 
brand väldigt bra. Detta i kombination med den mängd brännbart material som stommen 
utgör i en KL-träbyggnad kan ett häftigare brandscenario förväntas ifall stommen deltar i 
branden. Enligt respondent D kan detta medföra en ökad risk för brandspridning till 
närliggande byggnader. 
 
Något som nämns som positivt av flera respondenter för KL-trä är att oskyddat KL-trä ofta 
kan uppfylla sin bärförmåga bättre än exempelvis oskyddat stål vid brandpåverkan. Stålet 
mjuknar snabbt medan KL-träet endast påverkas på ytan. Respondent E nämner även att 
riskmoment som heta arbeten inte är lika många vid uppförandet av ett KL-trähus vilket är 
till dess fördel. 
 
Respondent A kan se situationer som går till övertändning med KL-trä och som inte skulle ske 
med en obrännbar stomme. Respondent A refererar även till brandtester som visat att risken 
för övertändning av lägenheter med exponerat KL-trä ökar ifall ett fönster är öppet. 
Brandtester som kan jämföras med en KL-träbyggnad under uppförandet innan fönster och 
andra avskiljningar monterats. 
 

4.7 Hur kan man hantera riskerna under byggtid för massivträhus? 
Det finns en uppsjö av åtgärder för att hantera brandrisker på en byggarbetsplats. Först och 
främst ska de krav i form av lagar och regler som ställs på en byggarbetsplats uppfyllas. Det 
är byggherren som har det yttersta ansvaret för att reglerna efterföljs. Enligt respondent B 
krävs ändringar av de lagkrav som finns idag för att få en förändring på byggarbetsplatserna. 
 
Enligt respondenterna gäller det till stora delar att hantera riskerna som på vilken 
byggarbetsplats som helst, oberoende av byggnadens stommaterial. Brandtekniska åtgärder 
och installationer bör sättas in så tidigt som möjligt under byggprocessen och att endast 
ladda elmaskiner och utrustning när personer vistas på byggarbetsplatsen är två exempel på 
åtgärder. Respondent A menar att det i princip handlar om två saker, begränsa 
brandspridning och förhindra att en brand uppstår från första början. Dessutom behöver 
möjligheten till utrymning beaktas, vilket är det absolut viktigaste enligt respondent E. 
Brandskyddsarbetet under byggtid är ett kontinuerligt arbete som enligt respondent B 
behöver anpassas i takt med att arbetsplatsen förändras. 
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Dessutom finns det åtgärder och strategier som kan genomföras med ett större fokus för att 
motverka just risker sammankopplade med när det byggs i KL-trä. Det handlar då om 
åtgärder för att motverka träets negativa delar som grundar sig i att det är ett brännbart 
material. Vad som då kan göras är att minska mängden brännbart material genom att täcka 
eller behandla det. Genom att sektionera byggarbetsplatsen så att mindre ytor står i 
förbindelse med varandra minskar även mängden brännbart material som samtidigt kan 
delta i en brands tidiga skede. Vid bearbetning av träet behöver de mer lättantändliga 
mindre delarna och trädammet tas om hand. Heta arbeten kan bli känsligare i närheten av 
brännbart material. Införandet utav tredjepartskontroller av brandskyddsarbetet kan vara 
aktuellt, särskilt i projekt där riskerna är högre, exempelvis högre KL-trähus. När det kommer 
till högre byggnader blir utrymningsmöjligheterna allt viktigare att få ordning på. Tidig 
installation av sprinkler eller provisorisk sprinkleranläggning under byggtid är alternativ som 
kan hjälpa. Vid en förhöjd risknivå kan en särskild riskanalys för byggtiden bli aktuell att 
genomföra. Planeringen av brandskyddet är viktigt, men även att sprida kunskap som olika 
intressenter sitter på. Det är viktigt att ha en plan för brandskyddsarbetet under byggtiden 
redan innan det börjar byggas, vilket enligt respondent D har börjat krävas av vissa 
kommuner inför startbesked för särskilda projekt. 
 
Respondent D påpekar att hanteringen av brandskyddet under byggtiden är en fråga som 
behöver besvaras utifrån varje projekts egna förutsättningar. Det handlar mycket om en 
förståelse för de risker som finns och vad som kan hända i det specifika fallet. Det handlar 
mer om det specifika projektet än om stommen är i KL-trä eller något annat material. Det är 
svårt att komma med mirakelrecept som alltid fungerar, det behöver alltid anpassas utifrån 
situationen och dess förutsättningar. För att det ska genomföras är det viktigt att få med det 
tidigt, redan i projekteringen eller upphandlingen. Det ska planeras i förväg så att det inte 
medför oförutsett extraarbete som kostar pengar och tar tid.  
 
När det kommer till skydd mot brandspridning till närliggande byggnader, vilket det kan 
finnas risk för när det kommer till KL-träbyggnader, finns särskilda åtgärder att vidta. 
Närliggande byggnader kan exempelvis skyddas med brandskyddsduk på fasader. 

Strålningsbarriärer kan även anordnas genom att montera obrännbara väggar som 

skyddande barriärer.   
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5 Analys och diskussion 
I huvudsak har samma uppdelning av analys/diskussion nedan använts som i resultatdelen. 
 

5.1 Vad är massivträhus? 
Att överge definitionen massivträhus och istället benämna det för KL-trähus ger en tydligare 
definition som minskar risken för missförstånd. Att det finns en tvetydighet för vad 
massivträhus är kan bero på att de inte funnits särskilt länge i dagens mening.  
 

5.2 Hur och varför vill man bygga massivträhus? 
Varför trähus byggs är till största del en miljöfråga där förespråkarna är väldigt tydliga med 
att det är bättre för miljön. Samtidigt finns det de som inte är lika säkra på att det är mer 
miljövänligt med trähus i alla lägen. Det beror på vilket trähus, var det är någonstans, var 
träet kommer ifrån, hur det transporteras och mycket mer. Det finns många aspekter som 
kan spela roll utöver själva materialvalet. Dock har ett trähus större möjligheter att bli 
miljövänligare än exempelvis ett hus i betong och stål, vilket är viktigt att sträva efter. 
Miljövänligare trähus kommer inte rädda världen, men det kan vara ett steg i rätt riktning för 
miljön ifall det utförs på rätt sätt.  
 
Utöver miljöaspekterna finns det mer praktiska aspekter med KL-trä. Det var de 
respondenter med mest erfarenheter av själva uppförandet KL-träbyggnader som hade 
störst fokus på dessa aspekter. En av dessa aspekter är att byggtiden kan bli kortare vilket är 
en fördel när det kommer till brandskydd under byggtid, då denna period pågår under en 
kortare tidsperiod. 
 
Hur det går till när KL-träbyggnader uppförs är en komplex frågar som till stora delar hamnar 
utanför det här arbetets omfattning. I detta arbete handlar det mer om att ta reda på hur 
det kan se ut på byggarbetsplatsen för att dra paralleller till brandskyddsarbetet. Att se vilka 
risker som kan förekomma och hur de då kan hanteras.  
 

5.3 Hur ser framtiden ut för massivträhus? 
Känslan är att trähus har en ljus framtid för sig och att trähus av olika slag kommer fortsätta 
att byggas och utvecklas. En känsla som delas bland respondenterna. Trähus generellt och 
även KL-trähus har möjlighet att växa sig större på marknaden. 
 
En trend som Sverige delar med andra delar av världen är att bygga allt högre trähus. I takt 
med att trähusen blir högre blir de även allt mer komplicerade att bygga. Kunskapsnivån har 
visserligen utvecklats oerhört mycket på en ganska kort tid utifrån intervjuerna, men 
någonstans måste det nå en gräns. En gräns där det behöver stanna upp för att kunna 
komma ikapp kunskapsmässigt. Frågor och oklarheter behöver få sammanhållna svar så att 
en enighet finns. Detta gäller även frågor för brandskydd under byggtid. Utvecklingen av 
byggnaderna får inte gå snabbare än kunskapsutvecklingen. Det ska vara möjligt att bygga 
och även bygga det säkert. 
 
När det kommer till färdigställandegraden i samband med stommontaget har trenden varit 
att den gått från väldigt hög till väldigt låg enligt en av respondenterna. Ifall trenden går 
tillbaka något, till en högre färdigställandegrad kan det ha positiva effekter på brandskyddet. 
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Med exempelvis gipsade ytor direkt vid stommontaget minskar andelen exponerat trä. Detta 
kan dock tänkas medföra svårigheter för byggproduktionen ifall dessa gipsskivor ska hållas 
hela och snygga under hela byggtiden. 
 

5.4 Incidenter under byggtid för massivträhus? 
En incident är inte något som med absolut säkerhet går att undvika. Incidenter sker och det 
är inte osannolikt att en allvarlig incident kan inträffa under byggtiden för en KL-träbyggnad. 
Samtidigt finns det även risker med andra typer av byggnader. När det kommer till en KL-
träbyggnad är det troligare att en incident leder till totalskada, vilket grundar sig i att 
stommen är brännbar. Ju högre byggnaden är desto allvarligare kan konsekvenserna bli, dels 
ur ett personskyddsperspektiv men även ur ett egendomsskyddsperspektiv. När 
byggnadshöjden ökar blir det svårare för personer att hinna utrymma innan 
utrymningsvägarna blockeras av brand och brandgaser. Med KL-trä kan brandförloppet 
förväntas ske snabbare och med en högre effekt vilket också kan försvåra utrymningen. 
 
Incidenter under byggtid har skett och uppmärksammats när det kommer till träbyggnader 
generellt. Byggnader har brunnit ned till grunden, skadat människor och brandspridning har 
skett till närliggande byggnader. Byggandet med KL-trä är modernt och har skett under en 
begränsad tid vilket gör att antalet byggnader är relativt få. Trots detta har minst en incident 
med totalskada som följd, specifikt för KL-trä under byggtid uppmärksammats. Att fler 
incidenter kommer ske är inte särskilt osannolikt eller att ouppmärksammade incidenter 
redan skett. En incident under byggtiden för KL-trähus kan ske så väl i Sverige som andra 
delar i världen. Ifall det sker vid fel tidpunkt och i fel byggnad kan konsekvenserna bli väldigt 
allvarliga, särskilt ifall det slarvats med brandskyddsarbetet. 
 

5.5 Vilken syn har aktörer från branschen på brandskydd under byggtid för 
massivträhus? 

Erfarenhet och kunskap är något som kan påverka synsättet i frågan. Något annat som kan 
påverka är anknytningen mot träbranschen och särskilt KL-träbranschen. Någon som arbetar 
inom eller för trä- och KL-träbranschen har troligen svårt att vara kritisk till den branschen då 
denne hamnar i en sorts beroendeställning. Någon utifrån eller som inte är lika bunden till 
den specifika branschen kan troligen lättare lyfta blicken och se på det mer neutralt. 
Samtidigt kan personer utanför KL-träområdet ha vinning av att lyfta fram de dåliga sidorna 
hos KL-trä för att exempelvis ge mer plats för konkurrerande produkter. 
 
Byggtiden är en känslig tid från början och valet av en brännbar stomme gör det än mer 
känsligt. Detta är något som idag inte upplevs reflekteras över särskilt mycket, eller iallafall 
inte hanteras i någon större omfattning. Brandskydd under byggtid för KL-trähus är en fråga 
som behöver få mer fokus och arbetas mer med, dock håller inte alla med om detta. 
 
Troligen är det så att många inte ser någon risk eller inte vill uppmärksamma någon risk så 
länge regelverken uppfylls. De faktiska riskerna förbises eftersom de krav som ställs anses 
uppfyllas. Att ett ordentligt ansvar inte alltid tas för de risker som finns kan ha att göra med 
att byggnadsmetoderna är relativt nya och branschen inte riktigt hunnit mogna när det 
kommer till ansvarsfrågan. När det kommer till regler är de dock tillfälliga och kan komma 
att ändras. Att då basera utförandet på regler som kan förändras är inte lika genomtänkt 
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som att även basera det på erfarenhet och praktiska lösningar på uppmärksammade 
problem. 
 
Respondenterna utgav en generellt positiv inställning till att öka medvetenheten och 
kunskapsnivån i frågan. Huruvida de är lika positiva till att göra eventuella förändringar i 
praktiken är svårare att svara på. Det är svårt att få en stor förändring om det inte kommer 
påtryckningar från något håll. Under intervjuerna var det vid flertalet tillfällen som 
respondenterna ändrade fokus från byggtiden till den färdiga byggnaden. Detta kan tyda på 
att brandskyddet under byggtiden inte alltid ses som en så stor fråga och då förbises. Möjliga 
anledningar till dessa är många, där tid och pengar troligen spelar en stor roll. Dels kan 
åtgärder kräva mer tid, men även att byggtiden utgör en liten del av byggnadens totala 
livsslängd. Att byggtiden är löst reglerad gör det heller inte enklare. Mycket är öppet för 
tolkning och det krävs tänkande och tyckande för att hitta problem och hur dessa ska lösas. 
Det kan tyckas vara nödvändigt med åtgärder som inte har tydligt stöd från regelverken 
vilken kan vara svårt för exempelvis entreprenören att ta till sig. Särskilt i de fall åtgärderna 
kostar pengar. En otydlig och svårtolkad regel riskerar att inte följas då det blir för 
omständligt. Det behöver redas ut vad regeln faktiskt syftar till och vad som kan göras för att 
uppfylla regeln. I de fall den utredningen är för komplex är det lättare att strunta i det helt. 
Detta resonemang ställer höga krav på regelskrivaren som behöver göra en avvägning när 
det kommer till regelns tydlighet och begränsningar, för det behöver fortfarande vara möjligt 
att bygga.    
 

5.6 Brandtekniska risker med massivträhus under byggtid? 
När risker diskuteras kan det vara bra att särskilja vad som verkligen menas. En risk är en 
sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, därav blir det tydligare att bryta ned risken 
och diskutera sannolikheter och konsekvenser var för sig. Sannolikheten att något sker för 
ett KL-trähus kanske inte skiljer sig särskilt mycket i jämförelse med andra byggnadstyper då 
sannolikheten för uppkomst av brand inte beror på KL-trästommen. Det behövs en 
brandstiftare som initierar en brand. Dock kan konsekvenserna tänkas bli större när det 
handlar om en trästomme då den kan påverka och bidra till brandförloppet på ett annat sätt 
än en obrännbar stomme. Något som utifrån intervjuerna behöver få en ökad medvetenhet, 
särskild i takt med att byggnaderna blir allt högre. 
 
När det kommer till KL-trähus är en stor risk att den brännbara stommen antänds. Särskilt 
ifall det sker vid ett tillfälle med få brandtekniska avskiljningar inom byggarbetsplatsen och 
mycket exponerat trä. En brand i ett sådant läge har stora förutsättningar att sprida både 
brand och brandgaser snabbt inom byggarbetsplatsen vilket kan få allvarliga konsekvenser. 
Med den mängd brännbart material kan risken för påverkan på omgivningen och närliggande 
byggnader även bli aktuell att ta i beaktning. Ifall hela byggnaden börjar brinna kan 
omgivningen tänkas exponeras för en hög strålningsnivå inom större avstånd än förväntat. 
 
Vad som dock är absolut viktigast är personsäkerheten. Ett snabbt och häftigt brandförlopp 
kan minska tiden till kritiska förhållanden. Detta försvårar möjligheten till utrymning och 
minskar den tid under vilken utrymning kan ske från byggarbetsplatsen. Särskilt när 
byggnadshöjden ökar kan utrymningsmöjligheterna försvåras ytterligare då utrymningen tar 
längre tid. När det kommer till risker eller konsekvenser gäller det att skilja på 
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egendomsskador och personskador. En byggnad kan i vissa lägen tillåtas att brinna ned, men 
att en person brinner inne bör inte få ske.  
 
En risk som inte nämndes särskilt mycket av respondenterna ligger i ledningen av bygg-
arbetsplatsen. Ifall inte de föregår med gott exempel och driver ett effektivt brandskydds-
arbete kommer inte någon annan ta det ansvaret. Ifall ledningen ofta ser mellan fingrarna 
kommer alla göra det och riskerna bli då allt mer aktuella. Organisationen är en viktig del i 
frågan och kan ha stor påverkan för sannolikheten att något sker och även för 
konsekvenserna i det fall något sker 
 

5.7 Hur kan man hantera riskerna under byggtid för massivträhus? 
Det handlar om åtgärder för att hantera och motverka problem som den brännbara 
stommen kan medföra. Att förhindra en brand från att starta, begränsa spridningen av 
branden ifall det börjar brinna och möjliggöra utrymning. För att ha möjlighet att uppnå 
detta behöver en plan för hur det ska genomföras arbetas fram. En plan som behöver 
upprättas redan innan det börjar byggas, som innefattar hela byggarbetsplatsen och 
byggfasen. Detta är något som bör ingå redan i projekteringen och upphandlingen. Om det 
inte finns någon plan för hur det ska gå till när det börjar byggas blir det svårare att få till det 
på ett bra sätt under byggtiden utan att det medför problem och extraarbete. Det kommer 
även behöva arbetas aktivt med planen och anpassa den med tiden då förutsättningarna 
förändras. Det handlar om att arbetsledningen ska ta ansvar och föregå med gott exempel. 
Viktigt är också att det ska utföras på ett sätt som är möjligt och rimligt, det ska fortfarande 
gå att bygga trähuset vilket kan bli en svår avvägning. I denna del är det organisationen och 
ledningen som har ett stort ansvar. 
 
När det kommer till brandskyddsarbetet finns det oerhört mycket som kan göras. 
Respondenterna gav en mängd olika åtgärder och idéer som genomförs och kan 
genomföras. Frågan är dock vilka krav på åtgärder som är rimliga att ställa, något som beror 
till stor del på projektet och dess förutsättningar. Vilken nivå som behöver uppnås på 
brandskyddet under byggtiden och hur det ska gå till för att det ska kunna genomföras är 
frågor som då behöver besvaras. För att kunna ta ställning i den frågan behövs tillräcklig 
kunskap. Med kunskap kan en mer relevant riskbedömning utföras och utifrån det kan 
åtgärder utformas. På så sätt krävs det en kunskapsspridning och kunskapsåterföring kring 
dessa frågor. Förtydliganden av de krav som ställs idag kan underlätta för entreprenören och 
skapa en tydligare koppling till vad som behöver genomföras. 
 
I KL-träbyggnader kan generellt fler åtgärder under byggtid behövas i jämförelse med en 
traditionell byggnad. Detta då riskbilden ser annorlunda ut med utgångspunkt i den 
brännbara stommen. Vad som först och främst behöver säkerställas är personers säkerhet 
och möjlighet till utrymning. Att en byggnad brinner ned är självklart inte bra och det finns 
särskilt miljömässiga och ekonomiska risker med det. Men det är en risk som ibland kan 
accepteras så länge personer hinner ta sig till säkerhet. Det är svårt att säga vilken nivå 
brandskyddet behöver uppnå då det kan variera mellan projekten. Till viss del är det upp till 
det specifika projektet att avgöra vad som krävs och inte krävs i det specifika fallet. Hur en 
säker eller acceptabelt säker arbetsplats ser ut och vad som krävs för att uppnå det är 
subjektivt och upp till projektet att bestämma. När det kommer till egendomsskydd och risk 
för egendomsskador är det en fråga att diskutera för projektledningen, byggherren, 



 
 

26 
 

brukaren och försäkringsbolaget. Detta eftersom när det handlar om egendomsskador blir 
det i huvudsak en ekonomisk fråga för projektet och de inblandade i projektet. 
 
För att skapa en möjlighet till utrymning från byggarbetsplatserna är grunden att anordna 
utrymningsvägar. För att ge mer tillgänglig tid för utrymning kan åtgärder för att motverka 
brand- och brandgasspridning anordnas. Detta kan handla om diverse avskiljningar inom 
byggarbetsplatsen eller att begränsa exponerat brännbart material. Tekniska hjälpmedel 
som sprinkler och utrymningslarm är andra exempel på åtgärder för att förbättra 
möjligheterna till en säker utrymning.  
 

5.8 Jämförelse av respondenterna 
Det finns ganska tydliga skillnader mellan respondenterna när det kommer till frågor kring 
brandskydd under byggtid för KL-trähus. Respondent A ser en särskild risk med byggtiden 
och tror att det är en fråga som behöver lyftas och få mer fokus. Med sin mer vetenskapliga 
bakgrund skiljde sig respondent A något och försökte analysera/förklara sina svar mer i 
jämförelse med övriga respondenter. Respondent B och C var tämligen lika i sina svar och 
uttryckte själva inte någon särskild risk med en KL-trästomme och tycker inte att 
brandskyddsarbetet ska påverkas av stomvalet. De lade fram KL-träets fördelar och positiva 
egenskaper och uttryckte inget direkt negativt med materialet. Med bakgrund i deras 
arbetspositioner är det troligt att de var reserverade med att uttrycka något negativt och 
istället försökte framhäva de positiva aspekterna. Respondent D svarade ganska politiskt 
under intervjun och var reserverad i sina åsikter. Respondenten ansåg att det handlar mer 
om det specifika objektet än stomvalet. Samtidigt finns det flertalet risker som kan bli 
aktuella särskilt för projekt med KL-trästomme enligt respondent D. Respondent E var 
ganska neutral i sina svar och hamnar någonstans mellan respondent A och respondenterna 
B och C i en jämförelse. Respondent E ansåg att det finns en förhöjd risk med KL-trä då den 
är brännbar men att valet av stomme inte bör påverka brandskyddsarbetet under byggtiden.  
 

5.9 Felkällor 
Respondenternas eventuella objektivitet eller partiska ställningstagande är viktigt att ha i 
beaktande vid analysen av deras svar och det vidare arbetet. Någon som arbetar för 
exempelvis en trähusproducent och livnär sig på den branschen kan ha en personlig vinning i 
att prata gott om trähus. Samtidigt, ifall de förbiser eller döljer riskerna kan det skada dem 
och deras bransch i större utsträckning i det långa loppet än ifall de tar tag i problemen 
redan nu. För att försöka bemöta bland annat detta har respondenter sökts med något 
varierade åsikter för att inte bara få input från ett håll. Med en spridning mellan 
respondenterna fångas åsikter på samma fråga från flera håll. 
 
En felkälla som behöver diskuteras är också urvalet för intervjuerna, antalet intervjuade och 
vilka områden inom branschen de täcker upp, eller vilka områden som det missas att få 
input ifrån. Med hänsyn till arbetets omfattning och syfte anses antalet intervjuer tillräckligt. 
Det finns en spridning mellan respondenternas i form av varierande bakgrund och 
arbetspositioner. Samtidigt finns fler potentiella respondenter från intressanta 
arbetsområden som inte varit med i denna studie, exempelvis räddningstjänsten.  
 
Risken för feltolkning eller missförstånd mellan intervjuare och den intervjuade finns alltid 
när det kommer till intervjuer. För att minska risken för detta har alla utom en intervju 
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spelats in. När materialet kan lyssnas på flera gånger minskar risken för feltolkningar eller att 
det glöms bort vad som sagts.  
 
I vissa avsnitt av arbetet är det ganska ensidiga referenser. Dessutom har referenser som kan 
anses vara mer eller mindre partiska använts, exempelvis referenser från träbranschen. Det 
har varit svårt att hitta information från källor som kan anses vara helt opartiska samt att få 
en ordentlig spridning på referenserna i vissa delar av arbetet. För att urskilja exempelvis 
försköningar i det som skrivits har materialet granskats kritiskt. Detta gäller även vid 
intervjuerna där mycket tid gått åt till att tyda vad som verkligen menats med vad som sagts. 
 

5.10 Förslag på fortsatta studier 
När denna rapport färdigställs finns områden och frågeställningar som fortfarande står 
obesvarade inom området där fortsatta studier kan utföras. Nedan följer några intressanta 
ämnen för eventuellt fortsatta studier: 
 

• En jämförelse med hur det ser ut internationellt när det kommer till brandskydd 
under byggtid för KL-trähus. 

• Hur framtida renoveringar och ombyggnationer påverkar brandskyddet i KL-trähus. 

• En studie med platsbesök på byggarbetsplatser för att på så sätt verkligen kunna se 
hur det ser ut på byggarbetsplatserna idag. 

• En myndighet som har stor inblandning när det kommer till brandskydd är 
räddningstjänsten. Att göra en studie för att ta reda på hur de ställer sig i frågan kring 
brandskydd under byggtid och insatser i dessa byggnader kan då vara intressant. 

• Då det i det här arbetet delvis kommit fram till att en lag- eller regelförändring krävs 
för att få en riktig förändring på byggarbetsplatserna kan en studie utföras för att ta 
reda på vad för förändringar som är möjliga och genomförbara att göra. I första hand 
en regelförändring då de kan ändras mycket snabbare än en lag. 

  



 
 

28 
 

6 Slutsats 
Det finns en problematik när det kommer till brandskydd under byggtid för KL-trähus vilket 
behöver få ett större fokus. Risker förbises eftersom de krav som ställs anses vara uppfyllda. 
Brandskyddsarbetet handlar om mer än bara regler, det handlar om att hantera risker 
genom att minska sannolikheten och konsekvensen för brand. För att få en större förändring 
på byggarbetsplatserna behövs en förändring i de lag- och regelkrav som ställs. Genom att 
bara informera om riskerna kommer inte någon större förändring att ske. Men ett viktigt 
första steg är att öka medvetenheten kring de risker som finns idag. 
 
Det finns en uppsjö av åtgärder att vidta, men det viktigaste är att de genomförs. Alla projekt 
har olika förutsättningar vilket gör att brandskyddsarbetet behöver anpassas för varje enskilt 
projekt. Viktigast är personskyddet och sekundärt kommer egendomsskyddet. För att lyckas 
med brandskyddet under byggtiden behövs en plan för hur det ska gå till innan byggstart. 
Det gäller att uppmärksamma de risker som finns och hantera dessa. En viktig aspekt i det 
hela är att ha en väl fungerande organisation som arbetar aktivt med brandskyddet under 
byggtiden. 
 
Det finns inget mirakelrecept för hur brandskyddsarbetet ska genomföras eftersom det 
beror på förutsättningarna för varje projekt. I takt med att byggnaderna blir allt högre eller 
hamnar nära andra byggnader kan allt fler åtgärder behövas. En byggnad med tre våningar 
behöver exempelvis inte samma brandskyddsarbete som en byggnad med tjugofyra 
våningar. Istället för ett mirakelrecept finns istället ett antal delar som är viktiga att beakta 
när det kommer till brandskyddet under byggtiden för KL-trähus: 
 

• Att alla har tillgång till två utrymningsvägar under byggtid, ifall den ena vägen 
blockeras finns det en annan väg ut.  

• Trapphus/utrymningsvägar utförs avskilda med ordentliga dörrar med dörrstängare 
alternativt magnetuppställning ifall dörrarna ställs upp. Med en träbyggnad kan ett 
häftigare brandförlopp inte vara helt oväntat och därmed minskar tiden för möjlighet 
till utrymning och ställer högre krav på utrymningsvägarna. 

• Begränsad storlek utan avskiljningar inom byggarbetsplatsen, exempelvis maximalt 
1250 m2 och maximalt två våningsplan i öppen förbindelse utan avskiljningar för att 
begränsa/hindra omfattande brand- och brandgasspridning. 

• Avgränsa vertikala schakt för att förhindra en snabb brand- och brandgasspridning via 
schakt. 

• Krav på en plan för brandskyddsarbetet under byggtid innan byggstart. 

• Ifall sprinkler är ett krav för den färdiga byggnaden bör den installeras och driftsättas 
i ett tidigt skede under byggtiden. 

• Ifall träet inte ska vara exponerat i den färdiga byggnaden ska det bekläs med bättre 
ytskikt i ett tidigt skede under byggtiden.  

• Vidta åtgärder för skydd mot brandspridning till närliggande byggnader ifall 
avståndet till närliggande byggnader är litet eller risken visat sig vara högre än 
normalt. 

• Brand- och/eller utrymningslarm för tidig upptäckt av brand och initiera en tidig 
utrymning av byggarbetsplatsen. 

• En medveten och fungerande organisation avseende brandskydd under byggtid. 
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• Rent och städat med fritt från brännbart material generellt på byggarbetsplatsen och 
särskilt i utrymningsvägar. 

 
Alla åtgärder ovan kommer inte att vara aktuella för alla projekt. I vissa projekt kommer de 
kanske inte ens vara tillräckliga. Det kommer inte heller vara möjligt att i alla skeden 
efterfölja punkterna till fullo. Ibland kommer avsteg behöva förekomma för att det ska vara 
praktiskt möjligt att bygga. Detta är riktlinjer som bör eftersträvas i möjligaste mån. 
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Bilaga A 
Informationsbrev 
Jag håller just nu på att genomföra mitt examensarbete motsvarande 10 veckors 
heltidsstudier för att bli brandingenjör vid Luleå tekniska universitet (LTU). Jag skriver 
arbetet tillsammans med Brandkonsulten AB i Stockholm och LTU. Arbetet behandlar 
brandskydd under byggtid för massivträhus och syftar till att undersöka särskilda risker 
kopplat till detta. För att därefter komma fram till förslag på hur dessa risker kan hanteras. 
 
Arbetet kommer att bestå av intervjuer med personer inblandade vid uppförandet av 
massivträhus eller som på andra sätt är inblandade när det gäller brandskydd och/eller 
trähus. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur de som blir intervjuade ser på 
frågeställningarna för arbetet. Intervjun förväntas ta maximalt 1 timme och utförs helst 
personligen på plats. Om det inte är möjligt kan intervjun ske över telefon eller möjligen via 
mail. Eventuell komplettering av intervjun med vidare frågor eller förtydliganden kan komma 
att ske i efterhand.  
 
Deltagandet vid intervjuerna är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
medvekande. Du kan även bestämma att hela eller vissa delar av intervjun inte ska 
användas. Namn, ålder och kön kommer inte att presenteras i arbetet för att hålla din 
identitet så anonym som möjligt. Intervjuerna kommer att spelas in med ditt samtycke för 
att underlätta vidare bearbetning och minska risken för att jag förvränger det som sagt vid 
intervjun. Endast jag kommer att ta del av inspelning.  
 
Det hade varit otroligt tacksamt ifall du vill ställa upp och medverka vid en intervju. Vid 
frågor eller funderingar av något slag så tveka inte att kontakta mig. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Lukas Udell 
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Bilaga B 
Intervjuguide 
 

• Inledande formalia kring exjobbet och respondentens deltagande (informationsbrev) 

• Vad arbetar du med? 

• Vad är massivträhus? 

• Varför vill man bygga massivträhus? 

• Hur ser framtiden ut för massivträhus? 

• Hur bygger man massivträhus? 

• Vilken syn har du/branschen på brandskydd under byggtid för massivträhus? 

• Vilka är de brandtekniska riskerna med massivträhus under byggtid? 

o I jämförelse med mer traditionellt byggande? 

o Vad kan det få för konsekvenser vid brand? 

• Hur kan riskerna med brand under byggtid för massivträhus hanteras? 

o Vad är en acceptabel och rimlig nivå som är genomförbar?  

• Vet du om några inträffade incidenter med brand i massivträhus, särskilt under 

byggtid? 


