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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete undersöker skillnader och likheter mellan uppkomna 

brand-, rök- och vattenskador på höga byggnader i träkonstruktion och 

byggnader i ospecificerat byggmaterial vid bränder.  

En av de stora följetongerna i bygg och konstruktion branschen de senaste åren 

handlar om det anses vara säkert att bygga större och speciellt högre byggnader 

med trästomme. Inom brandsäkerhet finns många åsikter men med hjälp av 

brandteknisk forskning och utveckling framkommer allt fler lösningar och 

möjligheter. Därmed finns en stark framtidstro och frammarsch inom byggandet 

av höga trähus vilket kommer att visas under kommande år.  

Problemet är dock att de delade meningarna inom brandsäkerheten inte har 

någon statistisk bakgrund och det finns därför inga data att backa upp fakta med. 

Arbetet grundar sig därmed på litteraturstudier och en statistisk analys med ett 

underlag från Nya Zeeland där resultatet har fördjupats på vattenskador som en 

konsekvens av brandsläckning. 

Baserat på den statistiska analysen visar resultaten att det inte förekommer någon 

väsentlig skillnad mellan stora vatten- och brandskador i byggnader med 

trästomme och byggnader med ospecificerat material. Rökskador har en tendens 

att bli större i byggnader med trästomme än i byggnader med ospecificerat 

material. Den störst förekomna anledningen till stora vattenskador kan härledas 

till aktivering av sprinklersystem, vilket återfinns i alla typer av 

byggnadsmaterial. Sprinklersystem förekommer i 64 av de totalt 410 granskade 

incidenterna. Byggnader byggda från år 1992 och framåt klarar sig i allmänhet 

bättre än de byggnader som uppfördes innan 1992, det gäller såväl vatten-, 

brand-, och rökskador. 

Förslag på framtida studier inom området är att genomföra en snarlik studie i 

Sverige, med svensk statistik, för att se om man kan se en liknande trend för 

vattenskador i träbyggnader.  
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ABSTRACT 

This thesis examines differences and similarities between the occurrence of fire, 

smoke and water damage from fires in tall buildings in wood construction and 

buildings built in unspecified material.  

One of the great ongoing series in the branch of building and construction the 

last couple of years concerns the possibility to build safe bigger and especially 

taller buildings in wood construction. Within the fire safety issue, there are a lot 

of different opinions but with the help of fire safety research and development 

in the area, solutions and possibilities are emerging already. Thus there is a 

strong confidence in the future to progress in constructing tall buildings with 

wood construction.  

The problem is that the divided opinions on the matter of fire safety doesn’t have 

any statistical background and therefore no data to back up their facts. The 

project is based upon literature studies and a statistical analysis with material 

from New Zeeland where the result has immersed on water damages. 

Based on the statistical analysis the results show that there does not appear to be 

some essential difference between large water or fire damages on buildings in 

wood construction and buildings in unspecified material. Smoke damages have 

a tendency to become bigger in buildings in wood construction than in buildings 

with unspecified material. The most existing reason to large water damages is 

the activation of fire sprinkler which occurs in all types of buildings. An 

activated fire sprinkler system was recorded in 64 of the total 410 incidents. 

Buildings built from year 1992 and onwards are in general better equipped to 

sustain damages from fires than buildings built before 1992, which is according 

to water, fire and smoke damages.  

Suggestions on future studies in the same area can be to go through with a similar 

study in Sweden, with statistics from Sweden, to see if there is a resembling 

trend for water damage in wooden buildings. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1990-talet har synsättet på byggnationer av höghus i 

träkonstruktion förändrats fundamentalt. Tidigare fanns krav att bärstommen i 

en byggnad skulle vara av obrännbart material men det har nu ändrats till att vara 

mer funktionsbaserade krav. Framförallt beror förändringen på brandteknisk 

forskning i ämnet där nya standarder och byggregler framkommer succesivt. Då 

efterfrågan av höghus i trä är fortsatt hög (Regeringskansliet, 2018) behövs nu 

en vetenskaplig grund för att säkerställa hur omfattande skadorna i en brand i 

höghus med träkonstruktion kan bli. Kostnader för diverse saneringsarbete och 

förutsättningar för räddningstjänstens släckarbete kan därmed skilja sig åt med 

tanke på vilket byggmaterial som finns i konstruktionen.  

I Sverige kommer det i den närmsta framtiden byggas både fler och högre 

byggnader i träkonstruktion än vad det tidigare finns i landet. Därmed finns 

behovet att få ett resultat angående förutsättningarna för såväl brand-, rök- och 

vattenskador. Rapporten kommer att baseras på statistik från Nya Zeeland som 

innehåller information angående utförda räddningstjänstinsatser i 

lägenhetsbyggnader med tre eller fler våningar.  

En liknande analys har gjorts i England tidigare, se (Department for communities 

and local government, 2012), den ska ligga som underlag för kommande rapport. 

Analysen från England har gjorts där man jämförde bränder i byggnader i trä 

mot byggnader som inte har en specifik materialkonstruktion. Totalt 

analyserades 101570 bränder i Storbritannien i bostäder med ospecifik 

konstruktion och 1030 bränder i bostäder med trästomme mellan 2009-2012. De 

använde en metod där de prioriterade de bränder som skadade en area över 20 

m2. Totalt var det 4135 bostäder med ospecifik konstruktion och 176 byggnader 

med trästomme som levde upp till nämnda kriterier. De resultat som framkom 

av rapporten var att bostäder i träkonstruktion upplevde i genomsnitt större 

brandskador än de i ospecificerat material. De kom även fram till att det inte 

förekommer någon skillnad i varken livshotande eller lindrigare skador mellan 

byggnader i träkonstruktion och byggnader i ospecificerat material.  

  



2 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att analysera om höga byggnader i träkonstruktion 

har en tendens att i högre grad utsättas för större skador relaterade till bränder, 

vatten-, rök- och brandskador, än byggnader i ospecificerat material. Målet med 

rapporten är att skapa ett statistiskt underlag som stöd för framtida forskning 

inom träbyggande. Statistiken ska analyseras och direkt jämföras med byggnader 

i träkonstruktion mot byggnader i icke specifikt material. Följande frågor 

kommer att besvaras i rapporten: 

 Hur stor är skillnaden i area och procentandel av total area skadad av 

brand-, rök- och vattenskador mellan byggnader i träkonstruktioner och 

byggnader i ospecifikt material? 

 Påverkar insatstiden brandspridningen mer i träkonstruktioner? 

 Finns det en korrelation mellan byggnadsår och brandspridning, det vill 

säga om det i allmänhet förekommer större bränder i äldre byggnader 

eller vice versa? 

 Förekommer det någon skillnad mellan brandorsaker i byggnader med 

träkonstruktioner och byggnader med ospecificerad konstruktion? 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet avser att enbart behandla lägenhetsbyggnader med tre eller fler våningar. 

Statistiken kommer från Nya Zeeland och innehåller de bränder där 

räddningstjänsten har fått åka ut på plats och göra en insats. De använda 

byggnadsmaterialen i statistiken är: förstärkt betong med eller utan brännbar 

klädsel, tegelsten, skyddad/oskyddad trästomme samt okänt material. Därmed 

avgränsas rapporten från byggmaterial som stål och lera. 
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2 METOD  

Litteraturstudier och efterforskning har utförts för att förstå hur olika 

byggmaterial i byggnader påverkas i helhet eller lokalt av bränder och dess 

biverkningar såsom rök- och vattenskador. Olika typer av släckmedel har 

studerats för att undersöka på vilket sätt de kan orsaka skada på olika 

byggmaterial. Information angående höga träbyggnader och dess brandsäkerhet 

har samlats in där även specifika regler för Sverige och Nya Zeeland anges. 

En studie av bränder i lägenhetsbyggnader med tre eller fler våningar har utförts 

med statistik från de Nya Zeeländska myndigheterna. En statistisk analys med 

tillhörande diagram och tabeller har framkommit. Arbetet har fokuserats på om 

det förekommer skillnader i storlek mellan brand-, rök- och vattenskador i 

byggnader med konstruktion av trä och byggnader med konstruktion av 

ospecificerat material. Byggnader med ospecificerat material är alla de 

byggnader som inte består av trä, det vill säga byggnader bestående av betong, 

tegel eller okänt material.  

Metoden har utgått från den brittiska rapporten och ska efterlikna denna. Därför 

har mer kvalitativa bedömningar likt signifikansanalys och konfidensintervall 

inte prioriterats. En mer ingående analys av den Nya Zeeländska statistiken kan 

därför produceras med andra metoder. 

För att få en helhetsbild på området har ett antal olika parametrar använts för att 

få fram ett så konkret och brett resultat som möjligt. Utifrån informationen i det 

statistiska underlaget har enbart relevanta parametrar för resultatet valts ut för 

att analyseras.  

De parametrar som finns med i rapporten är skadad area för vatten, rök och 

brand, där en procentsats av det totala antalet incidenter visar skadans 

omfattning. Kategorierna för uppdelningen av arean i figurerna 2-4 är hämtade 

från den brittiska rapporten. Utfallet av resultatet från Storbritannien visade att 

det förekommer större bränder i boendehus med trästomme än vad det gör i 

byggnader med ospecifik konstruktion. En skillnad mellan den brittiska 

rapporten och detta arbete är att man i den brittiska rapporten har analyserat 

brandskador över 20 m2, vilket inte går att efterlikna på kommande rapport då 

statistikunderlaget inte är tillräckligt brett. Skador större än 20 m2 tyder i stort 

sett utan undantag på att skadorna har tagit sig utanför ursprungsrummet för 

branden (Department for communities and local government, 2012). Det betyder 
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att statistik från bränder som inte tagit sig utanför ursprungsrummet omfattas i 

den brittiska rapporten utan att den analyseras men liknande statistik omfattas 

och analyseras i detta arbete. 

 

En procentsats på medelvärdet av skada på totalarean av byggnader i 

träkonstruktion och byggnader i ospecifikt material används för att visa hur stora 

skadorna på respektive material är. Istället för en procentsats kunde areaenheter 

ha använts i dess ställe, det skulle dock innebära att kopplingen till totalarean 

försvinner. Analysen av procentandel skada på totalarea har även fördjupats med 

enskilda diagram för byggnader med trästomme och byggnader med ospecifik 

konstruktion. Här har resultatet delats upp i procentenheter av skada på totalarea. 

Tanken är att skada upp till 5% ska motsvara enbart skada i brandrummet, 6-

10% motsvarar skada i brandcellen, 11-30% motsvarar skada som är begränsad 

till den ursprungliga våningen och skada på mer än 30% motsvarar skada 

begränsad till ursprungsbyggnaden. 

Med hjälp av litteraturstudier och datan från statistikunderlaget samt 

utvecklingen under 1990-talet, se kap. 3.5, fastslås byggnader byggda 1992 och 

framåt som nya byggnader. 164 av de totalt 410 byggnaderna i statistiken 

kategoriseras som nya byggnader. 

För att granska hur olika material påverkas av vatten-, rök-, och brandskador har 

skadornas utbredning i byggnaden kategoriserats och delats upp i procentsatser 

av totala antalet byggnader. Kategorierna är hämtade från statistiken och utgår 

från brandens startobjekt till om branden spridits till en intilliggande byggnad. 

För att se om det finns någon påvisad skillnad för brandskadad area mellan 

material vid olika insatstider har insatstiden för räddningstjänsten delats upp i 

lämpliga minutintervall. Resultatet anges av medelvärdet brandskadad area i 

respektive minutintervall. Tidsenheterna är uppdelade med två minuters intervall 

för att det inte skall bli för få incidenter per tidsintervall. Insatstidens påverkan 

på vattenskador har inte berörts då det sedan tidigare har påvisats att insatstiden 

inte har någon större påverkan på vattenskador, se kap, 3.6. 

Material och brandstiftare kan antas vara annorlunda för olika byggmaterial och 

därför har antändningsmaterialet grupperats för varje enskild värmekälla och 

redovisats med en procentandel av totala antalet incidenter för respektive 

material. Enbart de största brandstiftarna som överstiger 5% av totala antalet 

brandstiftare i antingen byggnader med trästomme eller byggnader med 
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ospecifikt material återfinns i figur 17 och 18. Resultat under 5% har avgränsats 

då de inte visar någon genomgående trend, utan förekommer mer slumpmässigt.   
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3 TEORI 

3.1 Byggmaterial 

Baserat på valt byggmaterial förändras förutsättningar för räddningstjänsten vid 

en insats i en brinnande byggnad. Bärförmåga, brandspridning och 

saneringskostnad är några av de egenskaper som skiljer av 

konstruktionsmaterialen. Byggnadsmaterial som framkommer ur det statistiska 

underlaget är trä, betong och tegel. 

3.1.1 Trä 

I Sverige har trä använts som byggmaterial i flera hundra år. Till största del har 

trä använts vid byggnation av småhus, mindre bostadshus på en till två våningar. 

Men enligt (Svenskt trä, 2017) har tekniken för träbyggnation på senare år 

utvecklats enormt vilket nybyggnationer av bland annat flervåningshus och 

större offentliga byggnader med trästomme visar.  

Enligt (Svenskt trä, 2017) är trä ett starkt och hållbart material med en god 

värmeisolerande förmåga. Styrkan i materialet beror bland annat på densitet, 

fuktighet, temperatur, tiden för belastningen samt i vilken riktning träet belastas. 

Material som är olika starkt i olika riktningar kallas anisotropiska. Träet är 

därmed betydligt mycket starkare längs med fiberriktningen än vad det är 

vinkelrätt, tvärs, fibrerna. 

Farorna från förr då hela städer byggda i trä brann upp är idag borta. På grund 

av räddningstjänstens nuvarande släckutrustning och kunskap samt modern 

forskning anses numera träets stombärande funktion under brandbelastning vara 

en stor fördel. (Träguiden, 2016) skriver att trä börjar utsöndra tillräckligt med 

brännbara gaser mellan 300-400 grader för att börja brinna. Det som då sker är 

att det bildas en skorpa av träkol som skyddar det obrända lagret trä innanför. I 

början av antändningen utvecklar trä en stor mängd värme men den avtar efter 

bildandet av kollagret och fortsatt förbränning av materialet sker i konstant takt. 

Vid fullt utvecklad brand är förkolningshastigheten omkring 0,6-0,8 mm per 

minut enligt (Structural timber, 2014) och mellan 0,3-1,0 mm per minut enligt 

(MSB, 2009). Träskiktet innanför kolen kallas pyrolyzon och påverkas negativt 

av den förhöjda temperaturen. En konstant belastning på pyrolyszonenskapar 

störredeformationer jämfört med en konstant belastning på opåverkat trä. Det 

opåverkade träet innanför pyrolyszonen behåller sin bärighetsförmåga då där 
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fortfarande är normal temperatur, se figur 1. Därmed kan träet behålla en 

långsamt sjunkande bärförmåga över lång tid.  

När trä utsätts för stora mängder vatten finns risken att det uppkommer allvarliga 

skador. Trä har en förmåga att absorbera vatten och därmed svälla, vilket kan 

leda till ett påfrestande tryck på omkringliggande material. Om träet förblir 

fuktigt en längre period kan det börja mögla och tillslut ruttna. (Wilds, 2016) 

 

 

Figur 1, Det kolskikt som bildas på träytan skyddar de inre delarna och bidrar 

därmed till att trä bibehåller sin stabilitet under brand. 

(Träguiden, 2016) 

Vid fullständig förbränning skapas värmestrålning, varma gaser, koldioxid och 

vattenånga. Brandröken innehåller förutom vatten och koldioxid bland annat 

kolmonoxid, metan, formalaldehyd mm, sot och aska. Detta gör att röken inte 

enbart är farlig för människor utan skadar även byggnaden. Speciellt trä kan 

utsättas för skada då dess porer öppnas vid hög fuktighet, vilket ofta inträffar vid 

brandsläckning. Porerna i träet absorberar då de skadliga partiklarna från röken 

och skapar en odör som kan vara svår att göra sig av med. Brandrök skadar inte 

en träkonstruktions bärförmåga utan är endast begränsad till att skada materialets 

utseende och lukt. En rökskadad byggnad kan restaureras genom användning av 

specialgjorda dammsugare och ventilation av väggar, golv och tak. För att få 



9 

 

bort röklukten kan extra behandlingar bli nödvändiga, de kan bland annat 

omfatta termisk deodorisering och ozonbehandling. (Chicora, u.å) 

3.1.2 Betong 

(Betongföreningen, 2017) beskriver betong som ett återvinningsbart 

byggmaterial som består av berg, grus, vatten och cement. Byggmaterialet har 

en lång rad olika användningsområden men används bland annat vid byggandet 

av stora broar, skyskrapor samt tunnlar. Betong är ett obrännbart material där 

dess bärförmåga kan försämras efter lång exponering i höga temperaturer (MSB, 

2009). Även då betong är ett obrännbart material är den inte immun för bränder 

då tät och fuktig betong har en förmåga att bilda sprickor där ytskiktet av 

betongen kan lossna, även kallat brandspjälkning.  

Betongens porösa egenskaper kan enligt (The Concrete Network, 2017) orsaka 

vattenskador. Armeringsjärn används ofta för att förstärka betongkonstruktioner 

men det kan samtidigt verka negativt. Betong är i sig väldigt alkaliskt vilket gör 

att det skyddar metallen från att rosta men vid kontakt med kloridjoner kan det 

alkaliska lagret förstöras och metallen kan börja korrodera. Rosten expanderar 

och det bildas tryck inuti betongen vilket gör att betongen således spricker. 

Ytterligare skadebildning på betong kan ske då vatten tränger in i betongen för 

att sen expandera då temperaturen sjunker. Det kan medföra att delar av 

betongen faller sönder och ytskiktet lossnar. (Weber, u.å) 

3.1.3 Murtegel 

Tegel tillverkas av bränd lera och kan konstrueras på olika sätt för att uppnå 

önskad effekt. Murtegel, även kallat massivt tegel, används både för bärande och 

avskiljande funktion. Murtegel är konstruerat för att inte utsättas av 

klimatpåfrestningar och inga särskilda krav på utseendet är ställda. Fasadtegel 

däremot ska kunna klara av klimatpåfrestningar samt vara frostresistent 

(Wästerby, 2006).  

Även tegel räknas som ett obrännbart material och klarar temperaturer upp mot 

800˚C innan det börjar deformeras. Dock kan tegel spricka vid snabb nerkylning 

av vatten (MSB, 2009). Likt betong kan flytande vatten tränga sig in i tegel och 

därifrån förstöra bitar av teglet när det fryser och expanderar, även kallat 

ytsplittring(Wilson, 2016).  
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3.2 Släckmedel 

I dagsläget förfogar räddningstjänsten över ett stort antal olika släckmedel för 

insatser vid brand. Det gäller att för varje situation använda den metod och 

släckmedel som ger så små skador som möjligt. Därmed krävs det en stor 

kunskap om släckmedels påverkan på olika byggmaterial för att minska skador 

och kostnad. Nedan beskrivs ett antal olika släckmedel som används dagligen 

jorden runt.  

3.2.1 Vatten 

Vatten används i väldigt hög grad av såväl räddningstjänsten och privatpersoner 

som i automatiska släcksystem för att släcka bränder. Förutom dess fysikaliska 

egenskaper är vatten med god marginal det släckmedel som förekommer i störst 

mängd samtidigt som det är det avsevärt billigaste släckmedlet.  

(Särdqvist, 2013) beskriver i Vatten och andra släckmedel att vatten har flera 

egenskaper som kan användas och appliceras vid brandsläckning. Det kan 

användas till att kyla såväl de heta brandgaserna som flammorna och därmed 

släcka branden. Vid brandsläckning används brandens energi för att värma upp 

vatten från rumstemperatur till 100˚C, vilket gör att vattnet övergår till 

vattenånga och kräver energi från branden. Vattenångan värms i sin tur upp till 

temperaturen av de omgivande heta gaserna, vilket i sin tur minskar gasernas 

temperatur. Brandens energi har därmed minskat i flera etapper och dess 

temperatur sjunker (Försth, et al, 2012). Vid kontakt med bränsleytor har vatten 

en god förmåga att bromsa pyrolysen och brandens utveckling genom dess 

kylande effekt. Vatten kan även användas till att hålla ännu inte deltagande 

bränsleytor kalla och därmed förhindra brandspridning. På ett eller annat sätt 

kombineras dessa egenskaper vid brandsläckning med vatten.   

Vatten kan dock även ha negativ påverkan. Människor, miljö och egendom kan 

skadas vid felaktig eller överdriven användning. (Särdqvist, 2013) skriver att vid 

en invändig insats i en lägenhetsbrand brukar det inte förekomma någon större 

mängd restvatten utan det är vid större bränder där utvändig brandsläckning är 

nödvändig som de största vattenskadorna förekommer. Vatten har egenskaper 

som påverkar metaller då det rostar (Ashworth, V. u.å) men framförallt kan det 

bildas svamp och mögel och vattnet tränger in i väggar, bjälklag, grund och andra 

byggnadsdelar. Speciellt för träkonstruktioner är att de sväller när de kommer i 

kontakt med vatten. (Wilds, M. 2016) Trä kan svälla så mycket som 0,1–0,4 % 

i längdsledd och mellan 2 och 14 % tvärs fiberriktningen. (Svenskt trä, 2017) 
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Enligt (About restauration, 2018) delas vatten in i tre olika kategorier. Den första 

kategorien är rent vatten som inte utgör ett hot för människor. Kategori 2 är 

allmänt känt som grått vatten och betyder att vattnet är kontaminerat och kan 

framkalla sjukdom vid intag. Den tredje och sista kategorin benämns även som 

svart vatten och är även det kontaminerat och osanitärt. Svart vatten bildas då 

stillastående vatten kontamineras och förekommer ofta i sprinklersystem. 

(About restauration, 2018) beskriver även att man delar upp vattenskador i fyra 

olika klasser. Det är viktigt att veta vilken typ av skada man har när man ska 

överväga olika typer av reparations- och vattenborttagningsmetoder. 

Vattenskada av klass 1 är den mest lindriga typen av vattenskada då material 

absorberar en väldigt liten del vatten. När större mängder vatten samlas på en 

yta med material med mellan till hög porositet, (mattor, gipsväggar mm), 

uppkommer skador av klass 2. Resultatet blir att det finns vatten finns kvar i 

materialet efter att ytan torkats upp, vilket leder till att det krävs 

avdunstningsmetoder för att göra materialet helt torrt. Klass 3 är i behov av den 

högsta möjliga avdunstningshastigheten då objekten absorberat stora mängder 

med vatten. De kan uppkomma t.ex. vid aktiverade sprinklersystem och berör 

väggar och större möbler. För klass 4 krävs speciell vattenrestauration och 

vattenborttagningsmetoder då skadorna påverkar trägolv, plast och betong. 

Byggnader i länder som kan ha temperaturer under fryspunkt löper även en risk 

att råka ut för skador då använt släckvatten kan finnas kvar i byggnaden efter en 

insats. Betong har förmågan att ta upp vatten i sina porer och skador kan uppstå 

då vatten expanderas när det fryser och övergår till solid form. (Weber, u.å) 

3.2.2 Skum 

I de bränder där vatten inte är ett lämpligt släckmedel är det vanligt att skum 

används istället. Enligt (Särdqvist, 2013) är skum mångsidigt och används flitigt 

till släckning av vätskebränder (olja, bränsle mm) där skummet lägger sig på 

ytan och sluter tillförseln av syre till branden. Det förekommer ett antal olika 

skumsorter och för att enligt (Särdqvist, 2013) få maximal effekt av 

skumsläckningen krävs det rätt kombination av skumgenerator, skumtal, 

skumvätska samt påföringshastighet.  

Brandsläckningsskummet består av gasfyllda hålrum som är åtskilda med tunna 

vätskehinnor som väggar. Det består därmed av tre beståndsdelar, gas, vatten 

och skumbildare där skumbildarens främsta egenskap är att sänka vattnets 

ytspänning. För det mesta består gasen av luft men koldioxid och brandgaser kan 

även förekomma. (Leman och Persson, 2015) 
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Olika skum används för bekämpning av bränder av klass-A (fibrösa material) 

och klass-B (vätskebränder) (Särdqvist, 2013). I klass-A bränder används 

skummet för att tränga in i material likt trä och därmed bryta värmekopplingen 

mellan flammorna och bränsleytorna. Även i klass-B bränder utnyttjas 

ytspänningssänkningen av vattnet. Filmbildande ämnen i skummet förmår 

vattnet att dräneras ut ur skummet och bilda en tunn film som lägger sig som ett 

täcke över bränsleytor. Vattnet har fortfarande en högre densitet än t.ex. bensin 

men på grund den sänkta ytspänningen flyter vattnet ovanpå bränslet. 

Vätskefilmen verkar så att skummet enklare kan slå ner och släcka branden 

(Kemikalieinspektionen, 2016).  

Skum består i största hand av vatten och luft, det betyder att de skador som kan 

förekomma på byggnader ofta är relaterade till vattenskador. Vilken påverkan 

skummet har på byggnaden beror på exponeringstiden samt skumtalet. Ett högt 

skumtal ger ett lättskum som har en låg inträngningsförmåga samtidigt som 

vattenanvändningen minskar. Generellt anses skumvätskor ge mindre 

egendomsskador än brandsläckning med rent vatten då användningen av 

vattentillförseln minskar. (MSB, 2014) 

3.2.3 Pulver 

Pulver som släckmedel används i första hand i handbrandsläckare som finns i 

flertalet hem i Sverige. Det finns ett antal olika sorters pulver och inom 

begreppet pulver ingår alla släckmedel som är i fast form. Pulvret består ofta av 

olika saltblandningar som är välkända kemikalier och används inom industrin. 

(MSB, 2014) 

Pulver är det släckmedel som har störst släckkapacitet per viktenhet och är den 

mest effektiva släckresurs som räddningstjänsten har till sitt förfogande. Dock 

har släcksystemet en tydlig brist i begränsad aktionstid och kan inte användas 

under längre tidsperioder. Det är därför pulver ofta används som förstainsats för 

att slå ner lågor så att man sedan ska kunna gå över till vatten eller skum. En stor 

fördel med pulver är att det kan användas mot bränder i elektriska installationer 

då pulvret inte är strömledande likt vatten. (Isaksson, et al, 1997) 

De egendomsskador som kan förekomma av användning av pulver är framförallt 

på smutskänsliga miljöer likt tillverknings- och processindustrier, datorhallar 

och kultur- eller konsthistoriska miljöer. På grund av pulvrets finkornighet 

tränger sig dammpartiklarna in överallt i brandrummet där det blivit utsläppt. 

Det är därför viktigt att börja en tidig sanering efter brand då pulvret reagerar 
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med fukt från brand och brandsläckning och kan orsaka korrosion på metaller 

och dess konstruktion (Särdqvist, 2013).  

3.3 Brandsäkerhet i höga träbyggnader 

1994 förändrades förutsättningarna för att bygga höga byggnader i 

träkonstruktion i Sverige radikalt. Östman & Schmid (Östman & Schmid, 2015) 

skriver att byggreglerna tog på en enda gång bort förbudet att bygga höga 

byggnader i trä genom att introducera CPD, Construction Products Directive, i 

1994 års BBR, Boverkets Byggregler. Förändringen berodde på att kravet på 

obrännbarhet av byggmaterial inte längre anseddes vara nödvändigt för att uppnå 

brandsäkerhet. Istället infördes funktionsbaserade krav som gjorde det möjligt 

att bygga hur höga trähus som helst, förutsatt att byggnormens krav uppfylldes. 

Regler och funktionskrav har utvecklats enormt de senaste 20 åren men har 

fortfarande goda förutsättningar för ytterligare förbättring.  

Under samma tidsperiod utvecklade även Nya Zeeland egna byggnadskriterier 

på hållbart byggande och byggnader i träkonstruktion. I Nya Zeeland är det 

Ministry of business, innovation & employment som ger ut klausuler med 

inriktning inom byggsektorn. 1991 kom enligt (Buckett, 2014), en nationell 

standard som skulle ge en hållbar utveckling och ett bättre välbefinnande i form 

av säkerhet och hälsa för byggnadernas nyttjanderättshavande. Den nationella 

standarden skulle i grunden ge byggherrarna en större frihet när man gick från 

ett normativt system till ett mer självreglerande. Även nya regler för byggandet 

av hus med trästomme togs fram i tidigt 90-tal. 1990 gjorde (New Zeeland 

Government, 2016) utgåvor av såväl NZS 3602 och NZS 3603. De behandlar 

bland annat hållbarhet av trä som byggmaterial och design i byggnader med trä. 

För tillfället finns ingen enhetlig definition av vad ett höghus är då varje land har 

sin egen bedömning. I Sverige ges en direkt definition av begreppet höghus som 

ett hus med många våningar, vanligen minst fem (Svensk ordbok, 2009). En 

annan bedömning är att klassa en byggnad som ett höghus då dess byggnadshöjd 

är högre och står över omkringliggande bebyggelse eller överstiger 9 våningar 

(Eisele, Kloft, 2003). Ur en mer brandteknisk aspekt definierar National Fire 

Protection Association (NFPA) de byggnader som överstiger 23 meter som 

höghus. 23 meter anses vara normalhöjden för ett höjdfordon hos 

räddningstjänsten (Goode, 2004). 

(Östman & Schmid, 2013) anser att brandsäkerheten i moderna träbyggnader är 

väldigt god i jämförelse med äldre trähus. BBR ställer numera övergripande krav 

som gäller för alla typer av byggnader och konstruktioner. För att klara givna 
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krav finns det två olika tillvägagångssätt, förenklad dimensionering och 

analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att de allmänna 

kraven i BBR uppfylls genom BBRs egna anvisningar och den analytiska 

dimensioneringen innebär att kraven uppfylls genom vetenskapliga och 

dokumenterade metoder. Den ställda kravnivån beror bland annat på byggnadens 

storlek, höjd och användning och specifikt för trähus finns två huvudtyper av 

krav, för den invändiga träkonstruktionen samt de synliga träytorna.  

För konstruktionsdelen är bärighet och brandmotstånd de viktigaste kraven för 

bärande och avskiljande segment. Beroende på bland annat byggnadens höjd 

skiljer sig kraven för beständighet givet ett visst tidsintervall, till exempel mellan 

30 och 120 minuter (Boverket, 2018). Dessa krav uppnås av träkonstruktioner 

då trä förkolnar långsamt och innanför kolskiktet finns icke angripet trä vilket 

kan uppfylla kravet för bärighet. 

Synliga ytskikt likt invändiga vägg- och takytor har krav vilket inte vanligt trä 

klarar av att uppfylla inom alla byggnadsklasser, se tabell 1, (Boverket, 2018). 

Byggnader delas in i byggnadsklasser efter deras skyddsbehov där troliga 

brandförlopp, möjliga konsekvenser av en brand samt byggnadens komplexitet 

bedöms. Byggnader med klass Br1 har ett stort skyddsbehov, klass Br2 har ett 

måttligt skyddsbehov och klass Br3 har ett litet skyddsbehov (Boverket, 2018). 

Sedan 2002 har BBR använt ett europeiskt system för att klassa byggprodukters 

brandegenskaper. Byggproduktens euroklass baseras genom provning enligt SBI 

(Single Burning Item) SS-EN 13823. En byggprodukt kan bedömas mellan 

euroklass A1-F där A1 representerar obrännbara produkter likt sten och 

produkter i den lägsta klass F har inga krav eller har inte blivit provade. 

Tilläggsklasser för rök, s1-s3, och för brinnande droppar, d0-d3, definieras 

genom samma metod. Träpaneler för invändigt ytskikt samt konstruktionsvirke 

bedöms ligga i klass D (Östman, 2004). För att kunna ha mer synliga träytor är 

ofta det enklaste sättet att installera sprinkler i byggnaden. Att installera sprinkler 

medför en väsentligt större brandsäkerhet och kan bidra till att rädda såväl 

människoliv som egendom. En andra säkerhetsåtgärd kan vara att istället lägga 

in brandskyddsbehandlat trä som uppfyller högre brandkrav, Euroklass B. För 

att förstärka och skydda bärande träkonstruktioner kan gipsskivor monteras på 

utsidan av träkonstruktionen (Isover, 2007). 
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3.4 Insatstid 

Insatstiden för en räddningstjänst startar när räddningsstyrkan larmas och 

avslutas när räddningsarbetet på plats påbörjas och har fått inledande effekt. En 

tillräckligt snabb insatstid anses vara 10 minuter. Dessa 10 minuter ska omfatta 

anspänningstid, körtid och angreppstid. (Lindsten, M. 2017)  

Räddningstjänsten har ett stort ansvar när det gäller egendom- och personskydd 

vid brand i byggnad. Med en kortare insatstid har räddningstjänsten möjlighet 

till säkrare livräddning och chansen att begränsa en brand och därmed skydda en 

byggnad från omfattande skador. Genom att korta ner insatstiden med 5 minuter 

kan räddningstjänsten rädda i genomsnitt 137 800 kr per insats vid en brand i 

byggnad. Ungefär hälften av beloppet grundas på personskador och hälften på 

egendomsskador. Vattenskador på en byggnad påverkas inte lika mycket på 

insatstiden som brand i byggnad. Räddningstjänsten kan rädda i snitt 1100 kr på 

vattenskador per insats med 5 minuters kortare insatstid. (Jaldell, H. 2004) 

3.5 Värmekällor  

För att en brand ska uppstå krävs en antändning av ett brännbart material. 

Antändningen kan ske genom självantändning då materialet utsätts av en hög 

temperatur eller så utsätts materialet av en extern tändkälla, t.ex. ett värmeljus 

eller cigarett. Den externa tändkällan brukar även kallas brandstiftare och är det 

föremål som initierar en brand. I flerbostadshus är det ofta antingen ett mänskligt 

eller tekniskt fel, (glömd spis, soteld, mm) som orsakar en tändkälla. Vid en 

förhöjd temperatur på ett brännbart material, utsöndrar materialet brännbara 

gaser. Materialet antänder då en tillräcklig stor mängd brännbara gaser bildats 

Generella krav 

Byggnadsklass 
Tak 
Ytskikt Underlag 

Vägg 
Ytskikt Underlag 

Br1 B-s1,d0 
A2-s1,d0 eller 
K210/B-s1,d0 C-s2,d0 

Inga generella 
krav 

Br2 C-s2,d0 
A2-s1,d0 eller 
K210/B-s1,d1 D-s2,d0 

Inga generella 
krav 

Br3 D-s2,d0 Inga generella krav D-s2,d0 
Inga generella 
krav 

Tabell 1, Generella brandkrav på byggprodukter baserade på byggnadsklass 
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vid ytan. Till skillnad från betong och tegel är trä ett brännbart material och kan 

därmed bidra till brandförloppet i en byggnad. (Bengtsson, 2013) 
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4 RESULTAT 

Resultatet består av diagram och figurer framtagna från statistik hämtad från Nya 

Zeeland där räddningstjänsten har gjort en insats i lägenhetsbyggnader med tre 

eller fler våningar. Statistiken berörde 410 byggnader där 69 stycken av 

byggnaderna är byggda med trästomme och resterande 341 byggnader är byggda 

med en stomme av betong eller tegel.  

4.1 Skadad area 

Vatten är vid brandsläckning det mest använda släckmedlet då det finns i riklig 

mängd och är billigt. Det finns dock negativa aspekter då vatten har tendenser 

att skada egendom vid överanvändning. Kategorierna för uppdelningen av arean 

i figurerna är hämtade från den brittiska rapporten (Department for communities 

and local government, 2012). Figur 2 visar i vilken utsträckning byggnader har 

utsatts för vattenskador.  

Figur 2, Uppdelning av vattenskadad area med statistik från Nya Zeeland 
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En mer noggrann studie över resultatet i figur 2 finns att utläsas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2, Distributionen av vattenskador som visas i figur 2 

  Ospecifikt byggmaterial Konstruktion av trästomme 

Area m2 Antal Procent Antal Procent 

Ingen skada 164 48% 27 39% 

1-5 66 19% 19 28% 

6-10 25 7% 5 7% 

11-20 18 5% 7 10% 

21-50 24 7% 6 9% 

51-100 20 6% 1 1% 

101-200 12 4% 4 6% 

201-500 8 2% 0 0% 

Över 500 4 1% 0 0% 

Totalt 341 100% 69 100% 

 

Av totalt 410 incidenter förekommer det i 79 fall skador på över 20 m2. I 62% 

av de 79 av fallen där vattenskadorna på byggnaden överstiger 20 m2 har en eller 

flera sprinklerhuvuden aktiverats. Skador större än 20 m2 tyder i stort sett utan 

undantag på att skadorna inte begränsats av ursprungsrummet för branden. 

(Department for communities and local government, 2012). I de fallen där 

vattenskadorna begränsats till som mest 20 m2 har det enbart förekommit 

sprinkleraktivering i 5% av fallen. Resultatet redovisas i tabell 2 nedan.  

Tabell 3, Vattenskada av sprinkler 

Skadad area 0-20 m2 > 20 m2 

Antal byggnader 331 79 

Byggnader med trästomme 58 11 

Antal byggnader med sprinkler 15 49 

Procentandel byggnader med sprinkler 5% 62% 

 

För de 331 byggnader med vattenskada under 20 m2, se tabell 2, ligger 

medelvärdet av rökskadad area på 58 m2 och brandskadad area på 5 m2. För 

resterande 79 byggnader är medelvärdet på rökskador 106 m2 och brandskador 

23 m2.  
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Figur 4, Rökskadad area 

Trä är ett brännbart material och har därför förmågan att bidra till en brands 

utveckling. Följande analys har därför gjorts för att bedöma om det finns en 

skillnad mellan träbyggnader och byggnader med ospecifikt byggmaterial. 

Resultat över brandskadad area i de 69 byggnaderna med konstruktion av 

trästomme och de 341 byggnaderna med ospecifik konstruktion redovisas i figur 

3.  

Figur 3, Brandskadad area 

Brandrök har egenskaper som inte skadar bärförmågan hos en byggkonstruktion 

men som kan skapa en långvarig odör och oattraktivt utseende. Speciellt utsatt 

är träkonstruktioner som kan absorbera fukt och rök i sina porer. Resultat över 

rökskadad area i de 69 byggnaderna med konstruktion av trästomme och de 341 

byggnaderna med ospecifik konstruktion redovisas i figur 4.  
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4.2 Procentandel av skada på totalarea 

Följande figur 5 illustrerar skillnader i brand-, rök- och vattenskador i en direkt 

jämförelse mellan byggnader med och utan trästomme. Medelvärdet av 

totalarean för byggnader med trästomme ligger på 1007 m2 och för byggnader 

med ospecifikt byggmaterial ligger medelvärdet på 4281 m2. Figuren visar ett 

medelvärde av procentsatsen skadad area av byggnadens totala area. 

Diagrammet är skapat för att få en snabb överblick och jämförelse mellan de 

olika konstruktionstyperna samt mellan vatten-, rök-, och brandskador. 

Figur 5, Medelvärdet av procentsatsen skadad area 

Figur 6 visar likt figur 5 ett medelvärde av skadad area av byggnadens totala 

area, med skillnaden att figuren enbart visar de 164 byggnaderna byggda från 

1992 och framåt. 

Figur 6, Medelvärdet av procentsatsen skadad area, nya byggnader 
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Figur 7 och 8 illustrerar hur stora brand, rök och vattenskadorna är i jämförelse 

med byggnadernas totala area. I figur 7 används de 69 byggnaderna i 

träkonstruktion och i figur 8 används de 341 byggnaderna i ospecifik 

konstruktion. 

 

Figur 7, Procentandel skadad area av byggnadernas totala area, byggnader 

med trästomme 

 

Figur 8, Procentandel skadad area av byggnadernas totala area, byggnader 
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Figur 9, Andelen utbredning av brandskador, totala antalet bränder 

4.3 Utbredning brand, rök och vattenskador 

Bränder och dess varma brandgaser förflyttar sig gärna genom olika rum och 

objekt för att finna nytt bränsle, det medför att det inte enbart förekommer skador 

på startobjekt och ursprungsrum.  

I figur 9-14 syns andelen av förflyttningarna mellan startobjekt och rum i 

procentsats av det totala antalet bränder. Skadorna är uppdelade efter 

storleksordning: 

 Ingen skada  

 Begränsad till ursprungsobjektet 

 Begränsad till en del av ursprungsrummet 

 Begränsad till ursprungsrummet 

 Begränsad till den ursprungliga brandcellen 

 Begränsad till den ursprungliga våningen 

 Begränsad till den ursprungliga byggnaden 

 Bortom den ursprungliga byggnaden 

Härmed kan man uppfatta om brand-, rök- och vattenskador förekommer i 

specifika delar av byggnaden eller om de begränsas av byggmaterialet.  
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Byggnader och speciellt träbyggnader har blivit allt mer säkra på senare år och 

därför används enbart de 164 byggnaderna byggda efter 1992 i figur 10.  

 

Figur 10, Andelen utbredning av brandskador för nybyggda byggnader, totala 

antalet bränder 
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Likt eld sprider sig rök mellan rum, figur 11 visar i vilken utsträckning röken 

sprider sig i byggnader med trästomme jämfört med byggnader utan trästomme. 

 

Figur 11, Andelen utbredning av rökskador, totala antalet bränder 
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Även figur 12 visar utbredningen av rökskador med skillnaden att det enbart är 

för nybyggda hus. 

 

Figur 12, Andelen utbredning av rökskador i nybyggda byggnader, totala 

antalet bränder 
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Vatten har en förmåga att tränga in i de flesta porösa material samtidigt som det 

är rörligt. Det gör att släckvatten inte enbart skadar materialen i brandens 

ursprungsrum utan har egenskaper att skada större ytor i byggnaden. I figur 13 

syns en procentsats av utbredningen för vattenskador i byggnader med och utan 

trästomme.  

Figur 13, Andelen utbredning av vattenskador, totala antalet bränder 
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Figur 14 visar utbredningen av vattenskador i byggnader byggda 1992 och 

framåt.  

 

Figur 14, Andelen utbredning av vattenskador i nybyggda byggnader, totala 

antalet bränder 
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4.4 Insatstid 

Majoriteten av insatserna gjorda av räddningstjänsten utifrån det statistiska 

underlaget har en insatstid på mellan 4 och 6 minuter, se tabell 4. Figur 15 visar 

sambandet mellan räddningstjänstens insatstid och brandskadad area. Den 

brandskadade arean är beräknad som ett medelvärde av sammanlagda 

byggnaders skadade areor i respektive tidsenhet. Tidsenheterna är uppdelade 

med två minuters intervall för att det inte skall bli för få incidenter per 

tidsintervall. Då det enbart förekommer två insatstider under 2 minuter har de 

blivit placerade i den första kategorin, 1-4 minuter, för att de inte ska stå 

ensamma då medelvärdet bedöms. 

Figur 15, Insatstid och brandskadad area 

I 55% av de totalt 410 rapporterade incidenterna har räddningstjänsten 

framkommit till olycksplatsen efter 4-6 minuter, se tabell 4.    

Tabell 4: Antalet ankomsttider per tidsenhet 

Minuter 1.0-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 10.0- 

Trästomme 10 34 19 4 2 

Ospecificerat byggmaterial 80 192 54 10 5 

Totalt 90 226 73 14 7 
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4.5 Brandstiftare 

I bostäder finns det ett stort antal källor som kan vara ansvariga för uppkomst av 

bränder. Då trä är ett brännbart material kan en speciell brandstiftare vara mer 

eller mindre vanlig i byggnader med trästomme. I figur 16 redovisas resultatet 

för uppkomst av brand för olika värmekällor i byggnader med trästomme och 

byggnader med ospecificerat byggmaterial. Enbart de största brandstiftarna från 

statistiken används i figur 16, de står för 71% av totala brandstiftare i byggnader 

med trästomme respektive 68% av det totala antalet brandstiftare i byggnader 

med ospecifik konstruktion. 

Figur 16, Brandstiftare i byggnader med trästomme och i byggnader med 

ospecifik konstruktion 
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5 DISKUSSION/ANALYS 

Figur 2 och tabell 2 antyder att det förekommer en liten skillnad mellan 

vattenskador i träbyggnader gentemot vattenskador i byggnader med ospecifikt 

byggmaterial då 16 respektive 20% av byggnaderna har fått skador på minst 20 

m2. En skada som begränsas till 20 m2 antas inte ha spridits utanför 

ursprungsrummet, vilket tyder på att byggmaterialet inneslutit branden och dess 

följdskador.  

Den största enskilda orsaken till stora vattenskador kan härledas till aktivering 

av sprinklersystem, se tabell 3. Vattenskador som orsakats av sprinklervatten kan 

dessutom vara värre än vattenskador orsakade av vanligt vatten då 

sprinklersystem ofta innehåller så kallat svart vatten, se kap. 3.4.1. Dessutom 

gick det att hitta liknelser mellan små vattenskador och små rök- och 

brandskador. Det kan bero på att bränderna varit små och slocknat utan stora 

insatser eller att andra släckmedel än vatten har använts. Tyvärr framkommer 

det inte ur statistiken vilken typ av släckmedel eller vilken volym av vatten som 

använts vid insatserna. De stora vattenskadorna kan ha förekommit vid större 

bränder då stora utvändiga insatser krävts, alternativt då sprinklersystemet har 

fått fortgå en längre tid.  

Resultatet från figur 5 kan lätt misstolkas som att det i allmänhet förekommer 

mindre brand-, rök-, och vattenskador i byggnader med ospecifikt byggmaterial 

än i byggnader med trästomme. I diagrammet kan man tydligt se att 

procentsatsen av skada på totalarean ligger högre för byggnader med trästomme. 

Enligt statistiken har byggnader med trästomme ett medelvärde på 1007 m2 och 

byggnader med ospecifik konstruktion ett medelvärde på 4281 m2. Det betyder 

att en skada på en byggnad med trästomme får ett större utslag i diagrammet 

jämfört med om samma skada skett i en byggnad med ospecifik konstruktion. 

Valet att presentera resultatet i procent kan anses missvisande men den ger ändå 

sken att träbyggnader har svårare att innesluta en brand och dess påföljande 

skador.  

I figur 3 går det att se såväl likheter som olikheter i många avseenden till den 

brittiska rapporten och dess diagram och tabeller. En markant likhet är att 

procentandelen bränder upp till 5 m2 för byggnader med konstruktion av 

trästomme är lägre än för de byggnader med ospecifik konstruktion. I den 

brittiska rapporten ligger andelen bränder i byggnader med trästomme upp till 5 

m2 på 46% och bränder i byggnader med ospecifik konstruktion på 58%. Den 
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Nya Zeeländska statistiken har fått resultat på 61 respektive 73%. En skillnad är 

att statistiken från Nya Zeeland har en större mängd bränder mellan 1-5 m2 och 

statistiken från Storbritannien har en större mängd bränder som inte gett någon 

brandskada alls. Detta kan bero på organisatoriska skillnader gällande 

bedömandet av småbränder. I övrigt ser procentvärdena likvärdiga ut, bränder i 

byggnader med trästomme får generellt större bränder. (Department for 

communities and local government, 2012). 

I diagrammen för rökskador, figur 4,5,6,7,8,11 och 12, kan man se att skadorna 

blir större i byggnader med trästomme än vad de blir i byggnader med ospecifikt 

byggmaterial. Eftersom rök gärna letar sig in i porösa ämnen kan det betyda att 

en träkonstruktion har enklare att ta upp rök än vad t.ex. en betong- eller 

tegelkonstruktion har. 

Med hänvisning till figur 5 och 6 men även figurerna 9-14 kan man  se att 

byggnader med ospecifikt byggmaterial och byggnader med trästomme byggda 

1992 eller senare har blivit mindre påverkade av bränder jämfört med byggnader 

som byggdes tidigare än 1992. Jämförelsevis så sjunker procentsatserna för 

”Begränsad till den ursprungliga byggnaden” för byggnader mellan figur 9 och 

10, 11 och 12 samt 13 och 14. Istället ligger procentsatserna för ”Begränsad till 

ursprungsrummet” och ”Begränsad till den ursprungliga brandcellen” högre än 

vad de gjorde tidigare. Under tidigt 90-tal förändrade Nya Zeeland likt Sverige 

sitt regelverk för byggteknik till ett mer självreglerande byggande vilket skapade 

nya utmaningar och möjligheter. Förändringen ser ändå ut att ha gjort skillnad 

på säkerheten i högre byggnader då såväl vatten-, rök- och brandskador har 

begränsats till lägre nivåer. Förändringen kan även förklaras av att 

byggmaterialet och de skydd som man använder har blivit bättre och att 

materialet i äldre byggnader har försämrats under årens lopp.  

Det går dock att se en annorlunda trend där vattenskadorna i byggnader med 

ospecificerade byggmaterial har ökat i storlek, 2.1% till 2.7% mellan figur 5 och 

6, samtidigt har de enligt figur 14 orsakat skada längre bort i byggnaden från 

brandens startpunkt. Då skillnaden är så låg i procentenheter kan man inte se en 

statistisk signifikans vilket i kombination med det låga antalet incidenter inte ger 

ett sanningsenligt antagande. Utifrån givna förutsättningar kan man alltså inte 

påstå att det förekommer större vattenskador generellt sett i moderna byggnader 

med ospecifik konstruktion än vad det gör i äldre byggnader. I övrigt går det att 

skönja att nya byggnader med trästomme har förbättrat sitt motstånd mot 

brandskador i högre grad än vad det har gjorts i byggnader med ospecificerat 

byggmaterial. T.ex. så sjunker procentandelen av skada på totalarea mellan figur 

5 och 6 för brandskada på byggnader i trästomme med 3,2 (6,2–3,0) 
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procentenheter och enbart 0,2 (1,2–1,0) procentenheter för byggnader i 

ospecifikt material.  Byggnader med ospecificerade material omfattar betong och 

tegel, vilka är obrännbara material, som inte har behövt en utveckling i samma 

omfattning angående brandsäkerhet. Med hänvisning till figur 11 kan man se att 

bränder i nya byggnader har en tendens att begränsas till åtminstone 

ursprungsrummet i högre utsträckning än vad det gjorts tidigare, se figur 10. Det 

kan därmed finnas kopplingar till att förbättringen av träbyggnationer och 

skyddet av trästommen har avancerat i högre grad än vad det har gjort för övriga 

material.  

Vad som går att säga om figur 15 är att risken för en större brand ökar desto 

längre tid det tar för räddningstjänsten att ta sig på plats. Den utstickande 

parametern för brandskada vid 8–10 minuter beror på det låga antalet 

medverkande byggnader där en enskild byggnad sticker ut med hög areaskada. 

Det finns ingen koppling mellan större skador i träkonstruktioner och ökad 

insatstid utan det bildas allmänt större skador desto längre insatstid. 

Den största orsaken till att bränder uppkommer i hushåll är att elektroniska 

anordningar kortsluts eller genererar tillräckligt mycket värme för att skapa en 

brand. Figur 16 och 17 är snarlika och man kan därför anta att brandorsaken 

hänger mer på hushållets användare och redskap istället för byggnadens 

konstruktion.  
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6  FELKÄLLOR 

Statistiken i rapporten är hämtad från alla räddningstjänster i Nya Zeeland. Det 

betyder att de olika räddningstjänsterna kanske inte har fått samma eller rätt 

utbildning för att rapportera in uppgifter vid incidenter. Man kan alltså få två 

olika svar från två olika räddningstjänster vid liknande insatser. Det kan i sin tur 

ge utslag vid analysen av statistiken. Dessutom har statistiken visat sig vara 

osäker då den är väldigt begränsad. I den bästa av världar hade man haft ett 

bredare incidentregister för att på ett bättre sätt väva in ytterligheterna som 

existerat i den använda statistiken. 
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7 SLUTSATS 

Ett fungerande sprinklersystem har en god förmåga att i många lägen rädda 

människoliv och egendom från brandskador, dock är risken stor att 

vattenskadorna från ett aktiverat sprinklersystem blir omfattande. Dessvärre 

tyder resultatet inte på att större vattenskador begränsar brand- och rökskador. 

Nedan presenteras slutsatser som utgår från frågeställningarna i inledningen. 

 Hur stor är skillnaden i area och procentandel av total area skadad av 

brand-, rök- och vattenskador mellan byggnader i träkonstruktioner och 

byggnader i ospecifikt material? 

Det förekommer en marginell areaskillnad mellan vattenskador i byggnader med 

trästomme och byggnader med ospecifik konstruktion. 20% av vattenskadorna 

på de 341 byggnaderna i ospecifik konstruktion överstiger 20 m2, jämfört med 

16% för byggnader med trästomme. Byggnader med trästomme har ett resultat 

på 10% för brandskador som överstiger 20 m2, jämfört med 6% för byggnader i 

ospecifik konstruktion. Rökskador på mer än 20 m2 förekommer i 48% 

respektive 41% av fallen för byggnader med trästomme och byggnader med 

ospecifik konstruktion. 

En procentandel av totalarean kan kopplas till specifika byggnadskomponenter 

som ska försvåra spridningen av olika skador i byggnaden. Om det förekommer 

stora skador på totalarean kan det bero på att byggnadens försvarsmekanismer 

inte fungerat helt ut. Byggnader med trästomme vållas generellt större skador på 

procentandelen av totalarean för vatten-, rök- och brandskador. I figur 7 kan man 

se att byggnader med trästomme utsätts för skador upp till 5% av totala arean i 

77% av fallen för brandskador, 46% för rökskador och 74% för vattenskador. 

Jämförelsevis har byggnader i ospecifikt material skador upp till 5% av totala 

byggnadens area i 94% för brandskador, 77% för rökskador och 89% för 

vattenskador.  

En skadetyp som sticker ut i byggnader med trästomme jämfört med byggnader 

med ospecifikt material är rökskador. Röken skadar i allmänhet större areor, 

större procentandel av byggnadens totalarea samt breder ut sig i större områden 

i byggnader med träkonstruktion än vad den gör i byggnader med ospecifik 

konstruktion, se figur 11.  

 Påverkar insatstiden brandspridningen mer i träkonstruktioner? 
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Insatstiden för räddningstjänsten har en vital påverkan på hur mycket man kan 

rädda av en byggnad. Vid längre insatstid ökar även den brandskadade arean, 

dock syns ingen skillnad mellan byggnader i träkonstruktion och byggnader i 

ospecifik konstruktion. 

 Finns det en korrelation mellan byggnadsår och brandspridning, det vill 

säga om det i allmänhet förekommer större bränder i äldre byggnader 

eller vice versa? 

Byggnader byggda efter 1992 har i allmänhet en bättre förmåga att hantera och 

begränsa rök- och brandskador vilket figur 5 och 6 beskriver. Däremot kan man 

anta motsatsen vad gäller vattenskador i byggnader utan specifik konstruktion.  

 Förekommer det någon skillnad mellan brandorsaker i byggnader med 

träkonstruktioner och byggnader med ospecificerad konstruktion? 

Ur figur 16 och 17 framgår det att det inte förekommer någon väsentlig skillnad 

mellan brandorsaker i byggnader med trästomme och byggnader med 

ospecificerat material. Diagrammen är jämbördiga där den största brandstiftaren 

är värme från en fungerade elektrisk apparat med 37% för byggnader med 

ospecificerat material och 29% för byggnader med trästomme. Märkbart är dock 

att cigaretter och cigarrer har orsakat bränder i 5% mer av fallen i byggnader 

med träkonstruktion än i byggnader med ospecificerat material. 

Baserat på resultaten i denna rapport föreslås vidare studier inom: 

 Svenska byggnader 

Med tanke på att byggreglerna i Sverige har utvecklats i jämförbar takt 

till byggreglerna i Nya Zeeland, kan man anta en motsvarande trend för 

vattenskador i träbyggnader. Det skulle därmed vara av intresse att ta 

fram en liknande analys fast med svensk statistik. Baserat på resultatet i 

en rapport med svensk statistik kan resultatet i denna rapport 

säkerställas eller negligeras.  

 Rökskador 
Baserat på resultaten är rökskador den största skillnaden mellan 

byggnader med trästomme och byggnader i ospecifik konstruktion. En 

rapport angående rökskador och dess effekt på olika material skulle 

med fördel behövas för att utreda dess omfattning. 
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