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Vem är jag?

• F o U chef på Brandskyddslaget

• Disputerad inom området 
brand och betong

• Bl a medlem i:
– CEN TC 250/SC2/WG1/TG5 Fire

(SIS representat)
– RILEM TC 256 Spalling of 

concrete due to fire: testing and 
modelling (sekreterare)

– BIV (ordförande)



BIV, Föreningen för Brandteknisk 
IngenjörsVetenskap

• Svenska avdelningen 
av SFPE, Socity of Fire
Protection Engineers

• Startades 1996

• Har ca 500 medlemmar, 
varav ca 50 dessutom 
är SFPE medlemmar

BIV verkar för ett bra brandskydd 
i samhället genom att:

• - Erbjuda ett nätverk för 
personer med intresse för 
brandrelaterade frågor

• - Verka för en hög etisk standard 
bland föreningens medlemmar 
(Hederskodexen)

• - Arbeta för ingenjörskonsten 
inom brandtekniska områden

• - Stödja utbildning och 
fortbildning som rör brandskydd



Vad är ett grönt tak?

• Ett tak med levande 
taktäckning

• Vanligtvis i form av gräs 
eller sedum men även 
annan växtlighet

• I regel är denna typ av 
taktäckningar brännbar



Vad är ett grönt tak?

Taktäckning

Underlag

Vegetation

Jordsubstrat

Vattenhållande 
skikt

Dränerande 
skikt
Rotskydd
Tätskikt
Bjälklag



Varför vill man ha gröna tak?

• Ger god isolering för inomhusmiljön
• Magasinerar dagvatten
• Filtrerar föroreningar i vattnet
• Reducerar luftföroreningar
• Ökar den biologiska mångfalden
• Bullerdämpande
• Snyggt!
• Med mera..



Gröna tak – Vad säger regelverket?

Föreskrift/funktionskrav
(måste uppfyllas)

Allmänt råd
(kan avvikas från, förutsatt att funktionskravet uppnås)



Gröna tak – Vad säger regelverket?

• Kravet på brännbar taktäckning är alltså som lägst 
BROOF(t2) oavsett avstånd till annan byggnad

• Så vad innebär BROOF(t2)?



Gröna tak – Vad säger regelverket?

• Klassen ges om man får 
godkänt i testmetoden 
ENV 1187

• Provkropp på 0,4x1,0 
meter testas vid 2 och 4 
m/s vind (i lutning)

• För gröna tak torkas 
provkroppen i 105 °C till 
konstant vikt innan test



Gröna tak – Vad säger regelverket?

• Brandskadan får maximalt sträcka sig 0,55 meter och tre 
test per vindhastighet genomförs

• Metoden är inte anpassad för gröna tak!

Godkänt
Ej godkänt



Gröna tak – Vad säger regelverket?

• Kravnivån som anges i det allmänna rådet är en 
småskalig provningsmetod för antändning

• Vid avvikelse från rådet så är det svårt att tydligt 
definiera en referensnivå



Gröna tak – Vad säger regelverket?

• Sammanfattning så här långt:
– Gröna tak är bra för mycket
– Taktäckningen är brännbar, vilket innebär att den enligt 

förenklad dimensionering ska uppfylla kraven i en småskalig 
testmetod

– Testmetoden är inte anpassad för gröna tak och resultaten från 
den är svårförutsedda

– Eftersom att testmetoden är angiven som lägsta nivå i rådet så 
försvåras analytisk dimensionering 



Gröna tak – Hur gör man i andra länder?



Gröna tak – Hur gör man i andra länder?



Gröna tak – Utförd forskning

• Det verkar som att riktlinjerna baseras på samma sak 
(FLL är antagligen grunden)

• Det finns dock lite forskning som är publicerad på ämnet 
• Det som hittats är en artikel där man påstås ha utfört ett 

antal tester men dessa har inte kunnat hittas i sig



Gröna tak – Utförd forskning

• Vissa småskaliga försök av 
antändning och spridning har 
utförts

• Sedan dess har ytterligare några 
försök genomförts av RISE

• Slutsatserna är :
– Gröna tak är svåra att antända när de 

är fuktiga
– Antändning kan dock ske under de 

fuktförhållanden som väntas vissa 
månader

– Spridning kan hindras av obrännbara 
barriärer



Gröna tak – Utförd forskning

• Inom skogsbrandsforskningen 
har man kommit längre

• Mycket har gjorts på gräs-
och ängsbränder som kan 
liknas vid gröna tak

• En beräkningsgång togs fram 
för att värdera hur 
brandspridning i gröna tak 
kan se ut

Brandfarligt

Ej brandfarligt



Gröna tak – Föreslagen beräkningsgång



Gröna tak – Utförd forskning

• Sammanfattning av forskningen:
– Det finns inte så mycket forskning på gröna tak tillgänglig (även 

om det påstås finnas någonstans)
– Den forskning som finns är småskalig och visar på följande:

• Under stora delar av året kommer det gröna taket inte kunna 
antändas

• Under vissa delar av året kommer det gröna taket kunna antändas
• Brandspridning kan förhindras med skyddsbarriärer
• Energiinnehållet i ett grönt tak är begränsat

– Utifrån skogs- och gräsbrandsforskning har en beräkningsmodell 
tagits fram

– Skogs- och gräsbrandsforskning kan även användas för att 
värdera antändningsrisken i ett grönt tak över året



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Syftet med kravet?



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Med grund i syftet bedöms följande punkter behöva 
behandlas:
– Skydd mot brandspridning ska finnas:

• till annan byggnad
• från byggnad till tak
• från tak till brandceller i byggnaden
• från installationer på tak 

– Hänsyn ska tas till:
• att antändning ska försvåras
• att brandspridning begränsas
• att taket endast ska ge ett begränsat bidrag till branden



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning till annan byggnad
– Infallande strålning mot andra byggnader kan beräknas med 

beräkningsmetoden som nämnts innan 
– Taket kan sedan sektioneras med obrännbara material för att 

hantera risken för brandspridning



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning från byggnad till tak
– Kan behandlas genom:

• sprinkler i byggnaden
• skyddsavstånd från BGV och liknande till den brännbara 

taktäckningen
– Risken kan värderas genom strålningsberäkningar



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning från tak till brandceller i byggnaden
– Kan behandlas genom:

• Betongbjälklag med skydd vid genomföringar
• Tillräckligt tjockt jordsubstrat med begränsad mängd organiskt 

material



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning från installationer på tak 
– Kan behandlas genom:

• Skyddsavstånd
– Risken kan värderas genom strålningsberäkningar



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Antändning ska försvåras
– Knepigare, men värdering kan göras genom att studera 

väderdata för platsen och hur fukt tas upp i bränslet
– Då kan en sannolikhet för antändning tas fram
– Sen kan risken behandlas likt sprinklerskydd i byggnader



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning ska begränsas
– Likt föregående
– Utförda brandtester i liten skala visar att brandspridningen är 

begränsad om fuktigheten i bränslet är över 15 %



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Begränsat bidrag till branden
– Utförda försök visar att brandbelastningen i ett grönt tak är 

relativt liten
– Så länge branden begränsas till själva taktäckningen kommer 

alltså bidraget vara begränsat
• Säkerställs genom jordsubstratets tjocklek

Test MJ/m2

3 15.1
4 16.0
6 19.7
7 19.1
9 18.7

10 21.9



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Sammanfattning 
– Lärdomar från gräs- och skogsbrandsforskning kan tillämpas för 

gröna tak
– Man kan acceptera gröna tak som inte klarar brandklassen men 

en analys behöver genomföras där man tar hänsyn till 7 olika 
punkter



Gröna tak – Sammanfattning

Tack!
Frågor?
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