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Hur står det till med förmågan att 

läsa nya byggnadskonstruktioner? 

• Jo tack bra! Jag har stenkoll! 

• Hmmm, det är nog lite sisådär… 

• Ooops! Här har jag en hel del att lära! 



Min agenda 

• Uppmärksamma nya risker 

• Väcka lust att lära mer om 

byggnadstekniskt brandskydd 

• Större delaktighet i bygglovsprocessen 

• Fler aktiva orienteringar 



Vi kommer inte kunna stoppa 

utvecklingen! 
Så låt oss istället bli en del av den! 



Trender inom 

Samhällsbyggnad 

Kristina Mjörnell  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 



Trender inom samhällsbyggnad 

• Mycket fokus från nybyggnad men glöm inte 
renovering och underhåll! 

• Integrerade processer istället för fragmenterade 

• Hållbarhet i byggande och förvaltning (social, 
miljö, ekonomi) 

• Produktion ”off site” istället för ”on site” 

• Brist på arbetskraft och kompetens i sektorn 
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Ex. Hållbara energieffektiva byggnader 



Ex: Gröna tak och fasader  

• Carl Magnus Capener har bilder 



Ex. Höga byggnader i trä 

1996 
5 vån. 

Regel stomme 
Växjö, Sverige 

 

2006 
6 vån. 

CLT stomme 
Sundsvall, Sverige 

 

2009 
8 vån. 

CLT stomme 
Växjö, Sverige 

 

2012 
10 vån. 

CLT stomme 
Melbourne, Australia 

 

2015 
14 vån. 

Limträ stomme 
Bergen, Norge 
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Ex. Planerade höga byggnader i trä 

Tallwood 30 våningar 
i Vancouver, Kanada av 
MG Architecture 

HoHo 24 våningar (2018) 

Wien, Kerbler Gruppen. 

 

HALLONBERGEN 22 våningar (2018), 

Wingårdhs och Folkhem  

REI Paris 35 våningar, 

Michael Green Architecture | MG Architecture 
  

http://mg-architecture.ca/wp-content/uploads/2015/06/MGA_PARIS-WOOD_Tower-Vignette_lowres.jpg


Ex. Nya material introduceras 

• Nytt isoleringsmaterial som består 
till 90 % av pappersmassa och 10% 
av nanokristallin cellulosa 

• Brandbeständigt? Njae… 
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Behöver du veta vad som döljer 

sig bakom putsen? 

Ja! 



Fundera… 

Varför behöver du veta vad som döljer sig 

bakom putsen? 



”Läsa hus” 

Byggnadsår, byggnads- och verksamhetsklass 

– Skydd mot brandspridning (brandceller mm)  

– Bärighet 

– Utrymning 

– Anordningar för brandsläckning 
 



Det var lättare förr! 



Nu kör vi några case! 
 



Lagerbyggnad ”Self storage” 



Mentometer: Vilken bärighet vid 

brand kan du förvänta dig? 

• 0 minuter 

• 15 minuter 

• 30 minuter 

• 60 minuter 



Så här ser stommen ut 
Utdrag ur Brandskyddsdokumentationen: 







Mentometer: Vilken bärighet vid 

brand kan du förvänta dig 

• 0 minuter 

• 15 minuter 

• 30 minuter 

• 60 minuter 



Om… 
…detta hade varit en enplansbyggnad och därmed en Br3… 

Vilken bärighet ska vi då utgå ifrån? 

 

0!!!! 



Scenario – Villa 2015 



Mentometer: Vilken bärighet vid 

brand kan du förvänta dig? 

• 0 minuter 

• 15 minuter 

• 30 minuter 

• 60 minuter 
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Flerfamiljshus 2016 

Vad döljer sig bakom putsen? 





Flerfamiljshus 2016 
Vilken bärande stomme? 

 



Massivträ 



Mentometer: Hur högt får man 

bygga med trästomme? 

• 3 våningar 

• 8 våningar 

• 16 våningar 

• Ingen begränsning 



Mentometer: Hur högt får man 

bygga med trästomme? 

• 3 våningar 

• 8 våningar 

• 16 våningar 

• Ingen begränsning 



Metodval vindsbrand 
• Miljonprogrammet • Trähus 



Flerbostadshus ”Katcha” 2015 

Risker? 



Hur ska vi veta? 
• Aktiva i bygglovsprocessen  

• Ta del av brandskyddsdokumentationer 

• Aktiv orientering 

• Insatsstöd 



Kolla på byggarbetsplatser! 

• Här finns ”det senaste” 

• Och här kan ni bidra till att minska riskerna 



 



Lust att lära dig mer?! 

 

 

 

 



www.brandskyddsforeningen.se 
 



Fler ”lästips”!! 

 



Min agenda 

• Uppmärksamma nya risker 

• Väcka lust att lära mer om 

byggnadstekniskt brandskydd 

• Fler aktiva orienteringar 

• Större delaktighet i bygglovsprocessen 




