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Sammanfattning

I dagsläget finns tydligt regelverk som anger hur byggnader skall uppföras, dock saknas hjälpmedel 
för att kraven skall anses tillgodosedda på stora och komplexa byggnader som finns inom industrin, 
skall dimensioneras för att tillfredsställande brandskydd ska uppnås. Detta resulterar i att analytisk 
dimensionering (dimensionering baserad på uträkningar till skillnad mot förenklad dimensionering 
vilken i princip följer de allmänna råden) som regel måste användas även vid mindre byggnationer.

Syftet med examensarbetet är att påvisa eventuella oklarheter i det existerande regelverket (Boverkets 
byggregler, BBR) 1 för brandskydd av industribyggnader i Sverige, där reglerna för förenklad 
dimensionering inte är anpassade för byggnader med industriell verksamhet. 

Målet är att om möjligt komma fram till hur man skall resonera vid dimensionering av brandskyddet i 
dessa byggnader utifrån en diskussion om rådande lagstiftning och de skillnader som påvisats mellan 
Sveriges och andra länders regelverk. 

Arbetet består av en litteraturstudie av de regelverk som finns för brandskydd i Sverige, där de avsnitt 
som är problematiska för industribyggnader lyfts fram. Relevant utländsk lagstiftning gås sedan 
igenom för att belysa hur dessa behandlar upptagen problematik. En diskussion förs om varför 
brandskyddet i förekommande fall bedöms olika.

De länders regelverk och styrdokument som studeras är:

- Sveriges BBR kapitel 5 samt  Boverkets KonstruktionsRegler (BKR) kap 10.

- Nya Zeelands ”Compliance document for New Zealand Building code”.

- Storbritanniens (England och Wales)Approved document B. 

- Utöver dessa länder studeras NFPA 5000 samt International Code Councils International Fire Codes 
IFC. Dessa intresseorganisationers rekommendationer används i bland annat USA och Dubai. 

Slutsatser som dragits är att byggnadsklassindelningen är i dagsläget oprecis och behöver revideras, 
rapport om byggnadsklassindelning finns men anses inte belysa problematiken för industribyggnader. 
Lösningar som finns i utländsk lagstiftning täcker in mycket av problematiken och kan möjligtvis stå 
som mall för åtgärdande av de oklarheter som finns samt efter utredning stå som mall för 
brandskyddsprojektering av industribyggnader fram tills reviderad utgåva av BBR släpps. 

Abstract
The current situation is that there are clear regulations that specify how buildings should be built, 
however, the means of how to ensure that the requirements are fulfilled for large and complex 
buildings that exist in industry is a problem. This results in that analytical design (design based on 
calculations in contrast to a simplified design which basically follows the general advices), as a rule 
must be used even for minor construction. The aim of the project is to identify any ambiguities in the 
existing regulatory framework (Boverkets building regulations, BBR) 1 for fire protection of industrial 
buildings in Sweden, where the rules for simplified design is not suitable for buildings with industrial 
activity. 
The goal is if possible to come up with how to deal with the design of fire protection in these 
buildings from a discussion of current legislation and the differences detected between Sweden and 
other countries' regulations. 
The work consists of a literature review of the regulations that exist for fire protection in Sweden, 
where the passages that are problematic for industrial buildings are highlighted. Relevant foreign law 
is then reviewed to illustrate how these problematic areas are dealt with in the foreign regulatory 
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framework. A further discussion on why the fire protection is assessed differently in the various 
countries. 
The countries' regulatory and policy documents studied are: 
Sweden BBR Chapter 5 and Chapter 10 in BKR  
New Zealand's "Compliance Document for New Zealand Building Code". 
Britain (England and Wales) Approved Document B. 
In addition to these countries NFPA 5000 and the International Code Council International Fire Codes 
IFC are studied. These interest groups recommendations are used inter alia, U.S. and Dubai. 

Conclusions drawn is that the classification of buildings today is imprecise and needs to be revised, 
report on the revision of these classes are available but are not considered to highlight the problems of 
industrial buildings. Solutions can be found in foreign law which cover a lot of problems and could 
possibly serve as a model for the rectification of the ambiguities that exist, and after investigation 
stand as a model for fire safety design of industrial buildings until the revised edition of the BBR is 
released.
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Ordförklaringar
AFS
Arbetsmiljöverkets författningssamling

ALARP 
As Low As Reasonably Practicable, ett mått på risk . För att något ska få beteckningen ALARP 
skall det visas att kostnaden för att sänka risknivån ytterligare inte står i proportion till 
säkerhetsvinsterna av åtgärden. Måttet är med andra ord en bedömning på ett objekt där alla 
rimliga åtgärder för att minska risken är vidtagna.

Allmänna råd
Allmänna råd är en rådstext som följer per kapittel i BBR där råd ges för hur en lösning kan göras 
för att kravbilden i BBR kan anses fullgod.

ASTM E84
American Society for Testing and Materials testmodell E84, ett test för att få fram materials 
flamspridningsindex. (http://www.astm.org/Standards/E84.htm)2

BBR
Boverkets byggregler, en samling regler som utges av boverket och som gäller vid nybyggnation 
eller ombyggnation. Kapitel 5 i denna regelsamling behandlar brandskydd och dessa är till stor del 
funktionsbaserade.

BFS
Boverkets Författningssamling.

BKR
Boverkets konstruktionsregler, en regelsamling som används i kombination med BBR för att 
dimensionera konstruktionen på byggnader. Kapitel 10 behandlar brandskydd

Br1 
En byggnadsklass som används vid dimensionering av brandskyddet i byggnader där det bedöms 
att en brand medför stor risk för personskador (BBR 5:21).1

Br2 
En byggnadsklass som används vid dimensionering av brandskyddet i byggnader där det bedöms 
att en brand medför måttlig risk för personskador (BBR 5:21).1

Br3
En byggnadsklass som används på byggnader som inte är Br1 eller Br2 (BBR 5:21).1

Brandbelastning
Brandenergi (eller total potentiell utvecklad värmeenergi under ett fullständigt brandförlopp) per 
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kvadratmeter ytenhet. Ytenheten kan vara antingen omslutningsarea eller golvarea (Handbok om 
brandbelastning boverket juli 2008).3

BS9999 
British Standard nummer 9999 är code of practice for fire safety in the design, management and 
use of buildings. (British Standards Institution BS9999 ) 4

Flamspridningsindex
Ett värde på hur snabbt flammorna sprids på ett visst material. Värdena fås fram genom olika 
testmetoder exempelvis ASTM E84. 

FLED
Fire Load Energy Density, ett mått på den totala brandbelastningen delad med brandcellens 
golvyta. I beräkningarna skall cirkulations- och serviceutrymmen räknas med men 
utrymningsvägar och skyddade schakt skall exkluderas.( Compliance Document for New Zealand 
Building Code Clauses C1, C2, C3, C4 Fire safety)5

FRR
Fire Resistance Rating, motsvarigheten till BBRs krav, REI. FRR består av 3 komponenter; 
stabilitet, integritet och isolation med tidskrav på respektive komponent, exempelvis 30/30/30. Är 
någon komponent ej med i kraven skrivs -/30/30 eller motsvarande.

Funktionsbaserad lösning 
En dimensionerings lösning som bygger på funktionen av brandskyddet i stället för att specifika 
mått eller andra dimensioner används. Funktionen måste dock bevisas vara fullgod.

Förenklad dimensionering
Dimensionering av en byggnad baserad på BBR och de allmänna råd som tas upp utan avsteg från 
dessa.

ICC
International Code Council, en USA-baserad organisation utan koppling till regeringen. 
Organisationen ger ut rekommendationer för minimikrav på byggnadssäkerhet och brandsäkerhet 
vilka används av många städer i USA. (http://www.iccsafe.org/AboutICC/Pages/default.aspx )6

IFC
International Fire Codes, en del av regelkraven för brandskydd utgivna av ICC.

Naturligt brandförlopp
Ett brandförlopp som baseras på hur en verklig brand ser ut med en inledningsfas följt av 
övertändning och avsvalning. Kan användas i stället för standardiserade brandkurvor vid 
beräkningar

REI
Klassbeteckningar på brandskydd i BBR där R står för Bärförmåga, E för Integritet och I för 
Isolering (BBR 5:221)1. Bokstaven följs av en tidsangivelse som anger hur länge kravet gäller.
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SBN 80
Svensk byggnorm 1980, vilken är föregångare till BBR. 

Tr1
En klass på trapphus med kraven att trapphuset skall förhindra spridning av brand och brandgas 
under minst 60 minuter. Utöver detta skall förbindelser mellan trapphuset och byggnaden i övrigt 
bestå av brandslussar som antingen är öppna mot det fria eller är utformade så att 
brandgasspridning till trapphuset förhindras (BBR 5:314)1.

Tr2
En klass på trapphus med kraven att det skall begränsa spridning av brand och brandgas under 
minst 60 minuter (BBR 5:315)1
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1 Inledning

0.1 Bakgrund
I dagsläget finns tydligt regelverk som anger hur byggnader skall uppföras, dock saknas hjälpmedel 
för att kraven skall anses tillgodosedda på stora och komplexa byggnader som finns inom industrin, 
skall dimensioneras för att tillfredsställande brandskydd ska uppnås. Detta resulterar i att analytisk 
dimensionering (dimensionering baserad på uträkningar till skillnad mot förenklad dimensionering 
vilken i princip följer de allmänna råden) som regel måste användas även vid mindre byggnationer.

Vid större byggnadsprojekt, exempelvis kraftvärmeverk, uppstår ofta problem vid klassindelning av 
byggnader. Ofta klassas byggnaden där själva processen äger rum som en Br3 byggnad, medan 
intilliggande byggnader, kontrollrum och personalutrymmen ofta klassas som Br2 och Br1. Detta 
innebär att dessa byggnader till skillnad från Br3-byggnader har väsentligt högre krav på 
brandsäkerhet på majoriteten av byggnadens delar samt stora skillnader i krav på personsäkerhet 
under ett brandförlopp. Problem uppstår då man tittar på samverkan mellan dessa byggnader, 
exempelvis hur brand i en byggnad påverkar en annan byggnadsdel. Och hur löser man denna 
problematik?

Funktionsbaserad lagstiftning innebär att stort ansvar och frihet ges till den som utformar 
brandskyddet för en byggnad. Resultatet blir då ofta en stor variation av brandskydd samt en uppsjö 
av olika lösningsförslag samt nyttjande av olika praxis baserade på äldre regelverk som Svensk 
byggnorm 1980 (SBN80). Inom industrin blir detta än mer gällande då det inte finns några specifika 
krav eller förslag på lösningar i BBR som kan anpassas till dessa stora och ofta komplexa lösningar. 
Detta i kombination med att försäkringsbolag och större företagskoncerner kan ha betydligt hårdare 
krav på brandskydd än vad som stipuleras i BBR gör floran av unika och varierande lösningar 
omfattande. 

Kraftvärmeverk är samhällsviktiga funktioner som håller Sveriges industri i drift och förser hushåll 
med el och värme. När brandskyddet är så varierat som det är kan man fråga sig om dessa vitala 
funktioner är olika värda eller om alla skall ha likvärdiga krav på brandskydd. 

Ska skyddet bero på vilken koncern verket tillhör eller vilket försäkringsbolag som är valt? 

Ämnet är i högsta grad aktuellt då BBR för närvarande håller på att revideras. Flera utredningar har 
gjorts och publicerats på Boverkets hemsida angående oklarheterna med hela kapitel 5 BBR. Dessa 
belyser bristerna i dagens utformning av byggnadsklasser och mycket annat, men ingen belyser 
problematiken med dimensioneringen av brandskydd inom industrin.

0.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att påvisa eventuella oklarheter i den existerande lagstiftningen 
(Boverkets byggregler, BBR) för brandskydd av industribyggnader Sverige. Lagstiftningen som 
sådan är klar och tydlig, dock finns det få hjälpmedel för att fastställa lämpliga och godkända 
lösningar på brandskyddet. En jämförelse med utländsk lagstiftning görs för att påvisa skillnader 
mellan dessa. 

Målet är att om möjligt komma fram till hur man skall resonera vid dimensionering av brandskyddet i 
dessa byggnader utifrån en diskussion om rådande lagstiftning och de skillnader som påvisats mellan 
Sveriges och andra länders regelverk. 

0.3 Avgränsningar
Avgränsningar gällande jämförelser med andra länder görs till att omfatta Nya Zeeland och 
Storbritannien, då dessa länders lagstiftning är utformad på liknande sätt som Sveriges. Dessutom 
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behandlas enbart de kapitel i BBR som författaren och kontaktperson/handledare har funnit relevanta 
och eller problematiska i svensk lagstiftning. Intresseorganisationernas regelverk ICC samt NFPA 
behandlas inte i samma utsträckning som de andra ländernas, då kraven är upplagda annorlunda än de 
landspecifika regelsystemen. Ofta används och refereras till NFPA i text i IFC osv. Dessa 
intresseorganisationers regelverk kommer att studeras med avseende på byggnadsklassindelning i 
första hand.
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1 Metod
Arbetet består av en litteraturstudie av de regelverk som finns för brandskydd i Sverige, där de 
avsnitt som är problematiska för industribyggnader lyfts fram. Relevant utländsk lagstiftning gås 
sedan igenom för att belysa hur dessa behandlar upptagen problematik. En diskussion förs om 
varför brandskyddet i förekommande fall bedöms olika.

De länders regelverk och styrdokument som studeras är:

- Sveriges BBR kapitel 5 samt BKR kap 10.

- Nya Zeelands ”Compliance document for New Zealand Building code”.

- Storbritanniens (England och Wales)Approved document B .

Utöver dessa länder studeras NFPA 5000 samt International Code Councils International Fire 
Codes, IFC. Dessa intresseorganisationers rekommendationer används i bland annat USA och 
Dubai. 

Arbetet är disponerat utifrån den struktur som används i BBR, med likartad rubriksättning för att 
förenkla för läsaren. Alla kapitel behandlas i korthet medan de kapitel som anses oklara och 
problematiska för industribyggnader tas upp mer detaljerat. De utländska regelsamlingarna gås 
igenom med fokus på de kapitel som bedöms problematiska eller oklara i BBR för att se hur dessa 
regelverk hanterar problemen.Begreppet industribyggnad är omfattande, och avgränsningar har 
därför gjorts till en viss typ av industribyggnad, där rådande lagstiftning anses otydlig. Byggnaden 
som står som exempel i projektet är av typen kraftvärmeverk eller motsvarande, där en stor byggnad 
innefattande själva pannan är omslutet av eller själv omsluter ett kontrollrum, personalutrymmen 
och/eller en turbinhall eller motsvarande. Problematiken uppstår när denna byggnad skall klassas, 
hur skall detta göras. Skall byggnaden ses som en enhet med en klass eller som flera separata 
byggnader. Ett besök vid referensbyggnad har genomförts med kontaktperson Tomas Korostenski. I 
den aktuella byggnaden är pannan centralt placerad i en byggnad i klass Br3. Runt denna finns 
sedan turbinhall i klass Br2 samt personalutrymmen, möteslokaler och annat i klass Br1. I toppen av 
byggnaden finns även en utsiktsavdelning. Vid besöket samt efterföljande diskussion har de 
problematiska områdena i BBR tagits fram

Figur 1 Förenklad skiss över exempelbyggnad
Slutligen diskuteras eventuella skillnader i regelverken och relevansen av dessa inför kommande 

Br3 
Byggnaden 
med pannan

Br2 byggnaden 
med turbin

Br1 byggnad med 
personalutrymme
n
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revidering av BBR.
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2 Regelverk

2.1 Svensk lagstiftning
I Sverige regleras brandskyddet i nybyggda hus av funktionskrav i form av förordning (SFS nr 
1994:1215)7 om tekniska egenskaper hos byggnadsverk, m.m. Fjärde paragrafen i denna författning 
reglerar brandskyddet och ser ut som följer

§4 Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på sådant sätt att

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under 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. räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktas.

Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR) ges ut av Boverket och 
reglerar hur nya byggnader ska utformas i Sverige för att erforderlig standard för säkerhet och hälsa 
ska uppnås. Denna regelsamling behandlas i ett separat kapitel (kapitel 5 BBR), som handlar enbart 
om brand och brandsäkerhet. Lagtexten är upplagd som funktionskrav, och ger därmed relativt stort 
utrymme för tolkning och egna slutsatser, vilka dock måste bevisas vara fullgoda genom 
uträkningar. BKR tar upp kraven på själva konstruktionen av byggnaden som ett komplement till 
BBR som handlar om generell utformning av en byggnads brandskydd. Utöver lagtexten finns även 
olika handböcker med råd och lösningsförslag, bland annat en av Brandskyddslaget & LTH – 
Brandteknik, där lagtexten förklaras och tips samt förslag på lösningar av brandtekniska problem 
ges. Där redogörs även för gällande praxis som i stor utsträckning är baserade på tidigare 
lagstiftning som SBN80 och tidigare. Problemet med funktionskrav är att det blir svårt att fastställa 
en acceptabel risknivå.

2.1.1 Boverkets byggregler Kapitel 5

Allmänt 5:1
”Ytterligare brandskyddsåtgärder, utöver de krav som anges i detta avsnitt (avsnitt 5), kan krävas i 
de fall då räddningstjänsten inte kan förväntas ingripa inom normal insatstid och deras ingripande är 
en förutsättning för att 

- brandspridning till närliggande byggnader ska kunna begränsas eller

- byggnaden ska kunna utrymmas på avsett sätt (BFS 2005:17)”(BBR 5:1)1
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Alternativ utformning 5.11
”Brandskyddet får utformas på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt (kapitel 5 BBR) om det i 
särskild utredning visas att byggnadens totala brandskydd därigenom inte blir sämre än om samtliga 
aktuella krav i avsnittet uppfyllts.”(BBR 5:11)1

Problemet rörande alternativ utformning är att det inte finns klara riktlinjer över vad som är 
acceptabelt brandskydd för byggnaden, om inte de specifika kraven i BBR uppfylls. Vilken 
brandrisk accepterar samhället gällande industribyggnader? Finns det någon koppling till samhällets 
riskacceptans i stort? 

Brandtekniska klasser och andra förutsättningar 5:2

Byggnadsklass 5.21
”Byggnader ska utföras i klass Br1, Br2 eller Br3. Vid klassindelning ska hänsyn tas till sådana 
faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid sammanstörtning 
av byggnaden. Utrymningsmöjligheterna ska bedömas med hänsyn till byggnadens höjd och volym 
och den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden samt till antalet personer som samtidigt beräknas 
befinna sig i byggnaden och personernas förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 

Byggnader där brand medför stor risk för personskador ska utföras i klass Br1. I sådana byggnader 
ställs de högsta kraven på bland annat ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner. 
Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskador ska utföras i klass Br2. Övriga 
byggnader får utföras i klass Br3” (BBR 5:21)1

Klassindelning med endast tre olika klasser är lite i jämförelse med övrigt studerat material och kan 
resultera i en kantig bedömning av byggnader. Dessutom ges inga förslag på lämpliga risknivåer vid 
indelning. Få riktlinjer finns på vad som kan användas som bedömningsunderlag då hänsyn skall tas 
till byggnadens höjd, volym och verksamhet. 

Samlingslokal 5.241
”Med samlingslokal avses varje lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett större antal 
personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.”( BBR 5:241)1

I de allmänna råden till denna lagtext kan man läsa att en samlingslokal förutsätts rymma mer än 
150 personer. Problemet med detta avsnitt är att det enda kravet för att en lokal skall klassas som en 
samlingslokal är att lokalen ska vara avsedd för mer än 150 personer. Inga krav ställs på typ av 
verksamhet, lokalkännedom eller placering. Detta får till följd att brandprojektören ofta måste prata/
diskutera med lokalägare eller motsvarande för att kontrollera vilken typ av verksamhet lokalen 
kommer att användas för och dimensionera därefter. Exempelvis kan det finnas konferenslokaler 
eller motsvarande mötesrum i industribyggnader som inte är ämnade för 150 personer men där 
lokalens läge i byggnaden gör utrymningen svår, och övriga kriterier för samlingslokal uppfylls. 

Lokal för brandfarlig verksamhet 5.244
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”Med lokal för brandfarlig verksamhet avses utrymme där verksamheten är förenad med särskild 
risk för uppkomst av brand” (BBR 5:244)1

Även här är definitionerna luddiga av vad som anses vara brandfarlig verksamhet. I likhet med 
ovanstående avsnitt om samlingslokaler kunde det vara på sin plats med krav gällande 
brandbelastning, persontäthet, byggnadens placering osv. Är till exempel en industri som tillverkar 
bildäck brandfarlig verksamhet eller avses verksamhet av typen fyrverkerifabrik?

Utrymning vid brand 5:3

Tillgång till utrymningsvägar 5.311
”Bostäder och lokaler utöver de som avses i 5.313, där personer vistas mer än tillfälligt ska ha minst 
två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller lokalen har fler våningsplan, ska det 
finnas minst en utrymningsväg från varje plan. I byggnader med fler än åtta men högst sexton 
våningsplan ska bostäder och lokaler ha tillgång till minst ett trapphus Tr2 . I byggnader med fler än 
sexton våningar ska bostäder och lokaler ha tillgång till minst ett trapphus Tr1, medan övriga 
trapphus ska vara minst Tr2.” (BBR 5:311)1

Detta avsnitt brukar inte utgöra ett problem vid industribyggnader, då kravet om 45 meter 
(sammanfallande) ofta uppfylls utan problem. Om detta inte uppfylls är i regel takhöjden 
kombinerat med låg persontäthet tillräckliga för att säkerställa utrymning innan kritiska 
förhållanden uppstår. Invändiga trapphus utförs som egna brandceller i stor utsträckning och inte 
som trapphus i Tr1 eller Tr2.

Kravet för byggnader som omfattar 8 eller 16 våningar är utformat för att passa hus av kontors- 
eller bostadstyp och inte för industribyggnader. Inget står om byggnadens höjd utan enbart antalet 
våningsplan. En hög byggnad med få våningsplan behandlas inte särskilt, och inte heller nämns 
högsta våningens höjd ovan mark eller motsvarande.

Larmsystem 5.354
”I byggnader eller i delar av byggnader där krav på tidig upptäckt av brand ställs ska automatiskt 
brandlarm installeras. Detektering ska, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer. Systemet 
ska ge signal till bemannad plats då personer finns i byggnaden.” (BBR 5:353)1

Försäkringsbolag ställer i regel ovanstående krav vilket gör att industribyggnader oftast utrustas 
med automatiskt brandlarm. 

Skydd mot uppkomst av brand 5:4

Allmänt 5:41
”Eldstäder, eldningsapparater, värmeinstallationer och spisar samt rök- och avgaskanaler ska 
anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast 
inredning. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart 
material får inte överstiga 85 grader Celsius. Värmepanel eller dylikt ska vara 

8



övertäckningsskyddad i den omfattning som fodras för att förhindra uppkomst av brand. Vid 
isolering av installationsdelar som kan få högre temperatur än 85 grader Celsius ska isoleringen 
utföras av material av lägst A2-s1,d0 (obrännbart material).(BFS 2002:19)” (BBR 5:41)1

Ovanstående utgör oftast inget problem då all utrustning som kan tänkas generera temperaturer över 
gränsvärdet isoleras med stenull eller motsvarande obrännbar isolering. Pannrummet utförs 
dessutom som egen brandcell.

Skydd mot brandspridning inom brandcell 5:5

Materialkrav, ytskikt och beklädnad 5:51
”Material i byggnadsdelar och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelarna 
på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller snabb brandspridning och inte 
heller snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas. De får inte smälta och droppa utanför 
brandhärdens omedelbara närhet. Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas 
som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. Vägledande för val av material är vilken byggnadsklass 
byggnaden tillhör. 

Material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa brandpåverkan och 
inte falla ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar.” (BBR 5:51)1

Industribyggnader brukar ha en inredning med ytskikt i plåt eller motsvarande obrännbara material. 
Kravet gällande kabelisoleringens area brukar heller inte vara något problem då själva lokalen 
tenderar att vara mycket stor. 

Skydd mot brand och brandgasspridning mellan brandceller 5:6

Brandcellsindelning 5.61
”Byggnader ska delas in i brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och 
brandgas. Varje brandcell ska omfatta ett rum – eller sådana sammanhängande grupper av rum – i 
vilka verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. En brandcell 
får inte med undantag från bostadslägenheter, trapphus, hisschakt och öppna garage omfatta 
utrymmen inom fler än två våningsplan, såvida inte utrymmena är skyddade med 
vattensprinkleranläggning eller andra anordningar, och det genom särskild utredning visas att 
kraven i detta avsnitt (avsnitt 5) uppfylls.

Varje brandcell ska vara skild från övriga utrymmen i byggnaden med byggnadsdelar (inklusive 
genomföringar, erforderliga upplag, förband och dylikt) i lägst den brandtekniska klass som följer 
kraven i avsnitten 5:6 – 5:8.” (BBR 5:61)1

Vid stora och komplexa byggnader, vilket industribyggnader ofta är, kan det vara svårt att skilja 
verksamheter som bedrivs av samma utövare alternativt ägare åt. Bortsett från detta ställer 
försäkringsbolag eller ägarna till dessa fastigheter generellt sett högre krav än vad som finns i 
lagtexten. Detta medför fler brandcellsindelningar. Ingenstans finns krav på maximal yta, volym 
eller brandbelastning inom en brandcell, vilket gör definitionen brandcell något flytande. Dock 
finns ett avsnitt i BBR (5.73) som behandlar sektionering av stora byggnader, och risken med stora 
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brandceller skall beaktas.

Brandteknisk klass 5.621
Br1
”Bygnadsdelar ska utföras i lägst den brandtekniska klass som anges i tabell
Tabell 1 föreskriven brandteknisk klass i avskiljande avseende i en byggnad i klass Br1

Brandteknisk klass vid brandbelastning  F (MJ/m2)

Byggnadsdel F  < 200 F < 400 F > 400
Brandcellsskiljande 
byggnadsdel i 
allmänhet, och bjälklag 
över källare

EI 60 EI 120 EI 240

Brandteknisk klass enligt första kolumnen får tillämpas för bostads- och kontorslägenheter, skolor, 
hotell, personbilsgarage, livsmedelsbutiker, lägenhetsförråd och jämförbara brandceller. Klassen får 
även tillämpas vid högre brandbelastning än 200  MJ/m2, för byggnader som skyddas med 
automatisk vattensprinkleranläggning eller om förutsättningar finns att en brand, genom 
räddningstjänstens insats, är helt bekämpad inom 60 minuter efter brandutbrottet (BFS 
2005:17)” (BBR 5:621)1

Byggnad i klass Br2 och Br3 5.6212
” Byggnadsdelarna ska utföras i lägst den brandtekniska klass som anges i tabellen nedan.”
Tabell 2 Föreskriven brandteknisk klass i avskiljande avseende i en byggnad i klass Br2 eller Br3
Byggnadsdel Brandteknisk klass 

1. Brandskiljande byggnadsdel i allmänhet
2. Lägenhetsskiljande byggnadsdel i 

bostadshus

EI 30
EI 60

(BBR 5:6212)1

Detta avsnitt belyser ett stort problem för brandskyddsarbetet med industribyggnader, då det är stora 
skillnader på kraven mellan de olika klasserna Br1, Br2 och Br3. Till exempel är det enbart Br1 
byggnader som har krav på brandteknisk klass baserad på brandbelastning. När byggnader av 
samtliga byggnadsklasser står nära varandra, som i exempelbyggnaden, är det orimligt att inga krav 
ställs på brandbelastning i byggnaderna med annan klass än Br1. Byggnaderna påverkar varandra i 
allra högsta grad, och om Br2 och Br3 byggnaderna har en hög brandbelastning kan de påverka 
omkringliggande byggnader med strålningsvärme.

Inom industrin är det ofta så att byggnader med olika byggnadsklass finns i varandras omedelbara 
närhet. Det kan vara kontrollrum i klass Br1 som placeras mitt i en större lokal med klass Br3. I 
fallet med exempelbyggnaden har byggnaden med pannan klass Br3 medan kontrollrum och 
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personalrum har klass Br1. Det stora problemet här är att byggnaderna påverkar varandra. 

Br2 och Br3 byggnader har som redovisas ovan krav på brandteknisk klass EI 30 respektive EI 60 
och således samma krav på bjälklag och pelare. Om dessa som i förekommande fall byggs i 
varandras omedelbara närhet sätter den högre klassen gränsvärdet. Alternativt kan byggnaderna 
utföras med separata stommar.

I fallet med kraftvärmeverket, där pannrummet har brandskyddsklass Br3, kan man diskutera 
lämpligheten i att bygga detta i en högre klass för att säkerställa just integriteten hos intilliggande 
byggnader. Dock är risken med ett haveri på bärverket på grund av brand osannolikt baserat på den 
ringa brandbelastningen som i regel finns i denna byggnadstyp. Det som kunde orsaka ett haveri är 
ett totalhaveri av pannan med explosion som följd. Att bygga en byggnad som klarar detta skulle 
dock medföra att inga byggnader av denna typ kunde byggas i Sverige på grund av kostnadsskäl. 
Att bygga en sådan byggnad i Br1 på grund av den risken är inte rimligt då sannolikheten för detta 
är oerhört liten samt att det skulle ställa höga krav på andra punkter än integritet, så som 
utrymningsvägar och liknande. Det skulle bli för kostsamt att göra detta i en byggnad där det inte 
föreligger något behov att öka brandskyddet utöver just integriteten och bärigheten i förekommande 
fall. 

Ytterväggar och fönster 5.63
” Fasadbeklädnader får vid brand inte utveckla värme och rök i sådan omfattning att utrymning och 
brandsläckning försvåras eller så att stor risk för skador uppstår för personer som vistas i 
närheten.” (BBR 5:63)1

Vid uppförande av industribyggnader i dag används i regel färdiga element av plåt med någon form 
av obrännbar isolering emellan. Enstaka byggnader finns med andra lösningar så som cellplast eller 
dylikt. Dessa ogillas dock av försäkringsbolagen, vilket gör att detta avsnitt inte utgör några 
begränsningar.

Yttervägg och taktäckning vid lägre beläget tak 5.633
Ytterväggar och taktäckning vid lägre belägna tak ska utformas så att brand inte snabbt sprids från 
vindsutrymme till annan brandcell ovanför taket (i samma eller närbelägna byggnader)”. (BBR 
5:633)1

Lägre belägna tak vid industribyggnader brukar oftast användas till någon form av installationer, 
som fläktar eller liknande. Av den anledningen klassas inte taket som sådant, utan intilliggande vägg 
utförs i lämplig klass ca 5 meter upp för att säkerställa att spridning inte sker den vägen. 

Luftbehandlingsinstallationer 5.65
”Material i luftbehandlingsinstallationer får inte bidra till brandspridning. Flera kanaler för enbart 
frånluft eller enbart tilluft får ha gemensam brandteknisk isolering”. (BBR 5:65)1

Brandgasspridning mellan brandceller skall försvåras enligt BBR 5:653. Dock är det även här så att 
egenambitionerna ofta är högre än vad som lagstiftats, vilket får till följd att brand- eller 
brandgasspjäll ofta utförs i EI60, vilket förhindrar brandgasspridning och styrs av brandlarmet. 
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Hiss 5.676
”Hisschakt inom egen brandcell ska utformas så att brand eller brandgas inte sprids till andra icke 
brandutsatta brandceller från eller via hisschakten. Hisschakt ska vara placerade inom egen 
brandcell såvida inte hisschaktet är beläget

− helt utanför byggnaden

− inom eller invid ett trapphus och har schaktdörrar till detta eller till utrymme i öppen 
förbindelse till trapphuset, eller

− inom en byggnad vars konstruktion eller utformning i övrigt inte utgör sådant hinder mot 
brandspridning att ett ökat brandskydd kan uppnås genom att placera hisschaktet inom egen 
brandcell” (BBR 5:676)1

Vid industribyggnader är hissen ofta installerad i den brandcell den betjänar och således är inte detta 
ett problem. 

Skydd mot brandspridning mellan byggnader 5:7

Allmänt 5:71
”Allmänna råd 

Brandspridning bör försvåras genom beräkning av strålningsnivån. Detta kan åstadkommas tex 
genom att

- uppföra byggnader på tillräckligt avstånd från varandra,

- oskyddade byggnadsdelars storlek begränsas,

- brandbenägenheten hos exponerade fasader begränsas, eller

- brandens omfattning begränsas, så att strålningsnivån hålls låg, genom anordnande av 
brandgasventilation eller installation av automatisk vattensprinkleranläggning. Brandspridning bör 
också begränsas genom utformning av tak och /eller takytor eller genom sektionering av byggnader 
så att räddningstjänsten lättare kan förhindra brandspridning” (BBR 5:71)1

Ofta görs ej beräkningar på strålningsnivån eftersom denna anses vara beaktad i kraven om 
avståndet uppgår till minst 8 meter mellan byggnader.

Utformning beroende på avstånd mellan byggnader 5:72
”Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4 meter, ska utformas så att risken 
för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet gäller inte om avståndet till 
byggnader på granntomten ändå blir minst 8 meter. 

Brandspridning ska försvåras genom att strålningsnivån på grannbyggnader blir låg vid brand och 
att flammorna från brinnande byggnader inte når grannbyggnader. Brandskyddet får utgöras av 
brandtekniskt avskiljande konstruktioner, skyddsavstånd eller en kombination därav. För byggnader 
i tomtgräns ska brandskyddet utgöras enbart av brandtekniskt avskiljande konstruktion”. (BBR 
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5:72)1

I de allmänna råden går att läsa att om en byggnad kan förväntas påverkas av strålning från flammor 
bör strålningsnivån understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter. Detta studeras dock sällan vid 
nybyggnation eftersom avståndskravet är det som tillämpas. Fall där strålningsvärme kan bli en 
faktor att ta hänsyn till vid brandskyddsprojekteringen finns, men då avståndskravet är uppfyllt fästs 
ingen vikt vid detta.

Strålningsvärmen från olika typer av industrier kan variera mycket, vilket gör att avståndskravet kan 
vara väl tillämpbart på en låg byggnad men knappast på en högre byggnad med annorlunda 
brandbelastning. 

Sektionering av stora byggnader 5.73
”Stora byggnader ska delas upp med lämpligt placerade brandväggar i sektioner av sådan storlek att 
brandspridning till närliggande byggnader kan hindras genom räddningstjänstens ingripande eller 
på annat sätt försvåras.” (BBR 5:73) 1

Detta är ett problematiskt kapitel i BBR, då det helt saknas acceptanskriterier för vad som är bra 
sektioneringar och vad som inte är det. Förslag på lösningar finns inte heller. 
Brandskyddshandboken tar i korthet upp detta kapitel, och där visas på olika exempelfall och 
tabeller, dock ges inga förslag på åtgärder. Syftet med sektionering av stora byggnader är att minska 
spridningsrisken i form av strålning eller flygbränder. För att kunna göra detta behövs mer utförliga 
krav på eftersökt effekt, gränsvärden och lösningsförslag.

Bärförmåga vid brand 5:8

Allmänt  5.81
”Bärande konstruktioner ska utformas och dimensioneras så att säkerheten mot materialbrott och 
mot instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling och dylikt, är betryggande vid brand och 
föreskriven last. Bärverkens delar, inklusive upplag, fogar, förband och dylikt, ska därmed utformas 
så att sammanstörtning inte inträffar under den tidsperiod som anges i avsnitt 5.82 med 
brandpåverkan enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2 (standardbrandkurvan). Bärverkens 
dimensionering får som alternativ även baseras på modell av naturligt brandförlopp enligt avsnitt 
5.83. Efter särskild utredning kan, i vissa fall, konsekvenserna av sammanstörtning accepteras. 
Avsteg från de i tabellerna 5.821a och 5.821b angivna brandtekniska klasserna kan då göras. Då så 
sker får utrymningssäkerheten inte försämras och riskerna för räddningstjänstpersonalen samt 
påverkan på omgivningen inte öka. Byggnadsdelar för vilka sammanstörtning accepteras ska vara 
så belägna att de lätt kan identifieras och observeras. (BFS 2005:17)”. (BBR 5:81)1

I de allmänna råden till detta avsnitt anges vad som accepteras rasa vid brand. Det rör sig om 
takfötter, balkonger och byggnadsdelar som inte leder till instabilitetsbrott. 

”I vissa fall kan en lägre del av en byggnad utföras i lägre brandteknisk klass förutsatt att den högre 
delens bärförmåga och stabilitet är oberoende av den lägre delens. Om det för en byggnadsdel finns 
krav på utförande i en högre brandteknisk klass i avskiljande avseende, ska byggnadsdelen utföras i 
den högre klassen även i bärande avseende. Bjälklag, som ska utföras i en viss brandteknisk klass i 
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avskiljande avseende, ska ha bärverk i lägst samma klass. Väggar som är avskiljande i en viss 
brandteknisk klass får stabiliseras av bjälklag enligt avsnitt 5.82.” (BBR 5:81)1  

Här är klassningen av byggnader problematisk, och just indelningen i Br1, Br2 och Br3 innebär 
stora begränsningar på utformning. En lösning där man klassar byggnader efter verksamhet eller 
brandbelastning kunde kanske underlätta. En byggnad, exempelvis kraftvärmeverket, behöver en 
blandning av krav från de olika byggnadsklasserna för att uppfylla kraven på brandsäkerhet.

Dimensionering baserad på modell av naturligt brandförlopp 5.83
”Dimensionering får baseras på modell av ett naturligt brandförlopp.” (BBR 5:83)1

Stora oklarheter finns här angående vilka brandkurvor och provmetoder som fungerar. Försök har 
visat att det finns stora skillnader i hur enstaka element reagerar vid uppvärmning i ugn, och de 
storskaliga försök som utförts exempelvis i Cardington (Behaviour of steel framed structures under 
fire conditions)17, där en större byggnad utsattes för olika brandförlopp, visar att stora och komplexa 
byggnader reagerar annorlunda än enskilda element i en ugn. Försök har även visat att olika ugnar 
och termoelement ger väldigt olika resultat.  

Figur 2 Huset där brandtesterna i Cardington ägde rum

Dessa tester i Cardington har resulterat i framtagandet av olika beräkningsmodeller och belyst den 
redan ifrågasatta användningen av standardbrandkurvor vid brandtestande av stålbalkar i ugn. 
Boverkets rapport (”Brandbelastning, handbok om brandbelastning”)3 tar upp riktlinjer som kan 
användas vid framtagande om brandbelastning även vid dimensionering baserad på naturligt 
brandförlopp. Bland annat finns reduktionsfaktorer för byggnader med installerade sprinklers samt 
viss tabellerade data för olika verksamheter.

Anordningar för brandsläckning 5.9
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Lag (2003:778)8 om skydd mot olyckor (LSO) reglerar i andra kapitlet enskilds skyldighet samt 
skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar. Där står att 
ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning skall stå för utrustning för släckning av brand 
och livräddning samt vidta åtgärder för att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand.

Ett avsnitt finns också för byggnader där risken för brand eller stor skada vid olycka är hög. I det 
går att läsa att sådana anläggningar skall ha särskild kontroll av brandskyddet.

Brandgasventilation 5.92
Avsnittet om brandgasventilation är uppdelat i tre underrubriker; källare, vind och trapphus. Det 
enda kravet som ställs i dessa avsnitt är att källare i alla lägen skall kunna brandgasventileras utan 
att trapphuset används, samt att ventilationen skall kunna manövreras i markplan. Vidare står att om 
vind finns i en byggnad med fler än fyra våningar skall varje avdelad sektion av denna, som kan 
användas som förrådsutrymme, förses med öppningar för brandgasventilation.

Detta avsnitt lämnar mycket att önska vad gällande industribyggnader. Inga krav eller riktlinjer ges 
på vad målet med brandgasventilationen är. Inte heller nämns någonting om trapphus när 
byggnaden inte är en Br1. Som tidigare nämnts i rapporten är det ofta så inom industrin att 
byggnaden där själva processen äger rum inte är i klass Br1. I exempelbyggnaden är byggnaden 
med pannan i klass Br3.

Föregående regelverk SBN80 har ett avsnitt som gäller just brandgasventilation i industribyggnader 
med verksamhet eller lager av brandfarlig art. I detta avsnitt går att läsa rekommendationer om 
utformning och hänvisningar till Brandförsvarsföreningens råd och anvisningar 5:2 (1975) 
"brandventilation för industri och lagerbyggnader". Trapphus behandlas också i SBN (kap 37:243)9 

där står att läsa att ”trapphus med fler än två våningar skall förses med sådana anordningar för 
brandventilation att de i erforderlig utsträckning kan hållas fria från rök och andra brandgaser”. 
Därefter följer en text om olika lösningsförslag för olika våningsantal.

2.1.2 Boverkets konstruktionsregler kap 10

” Bärverkets delar, inklusive upplag, fogar, förband och dylikt, ska utföras antingen så att kollaps 
inte inträffar
– under en given tidsperiod enligt kraven på brandteknisk klass för byggnadsdelar i avsnitt 5:82 i 
BBR,
– under ett fullständigt brandförlopp eller
– under del av ett fullständigt brandförlopp, se avsnitt 10:22, om det genom särskild utredning kan 
påvisas att utrymningssäkerheten inte försämras och att riskerna för räddningstjänstpersonalen och 
påverkan på omgivningen inte ökar.10

Brandbelastning 10.221
”Det dimensionerade värdet på brandbelastningen ska vara det värde som inryms i 80% av de 
observerade värdena i ett representativt statistiskt material. Vid dimensionering av byggnadsdelar 
som enligt tabell (a) kolumn1 i avsnitt 5:821 i BBR, ska vara utförda i klass R90, ska dock detta 
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värde på brandbelastningen ökas med 50%. 

Byggnadsdelar som ska vara utförda i klass R60 eller högre ska dimensioneras under fullständigt 
brandförlopp (inkl. avsvalning), medan det för lägre brandtekniska klasser gäller under den tid som 
klassbeteckningens tal anger (dock exkl. avsvalning).” (BKR 10:221)10

Ett problem med detta avsnitt är att samtliga krav som ställs gällande brandbelastningen gäller för 
byggnader i klass Br1. Exempelbyggnaden där den centrala byggnaden utförs i lägre klass 
behandlas alltså inte, vilket kan tyckas märkligt, då skador vid brand på strukturen i denna byggnad 
medför förhöjd risk på intilliggande byggnader samt totalt driftstopp.

2.2 Utländska regelverk

2.2.1 IFC
ICC International Code Council är en förening som verkar för att främja byggnadssäkerheten i stort 
och ger som ett led i detta ut regelsamlingen för brandsäkerhet, International Fire Codes (IFC).

 Dess regler är accepterade som lagstadgade krav i delar av Nordamerika. I stort sett hela USA 
använder till viss del IFC vid nybyggen i dagens läge, ofta i kombination med annan lagstiftning. 

Brandtekniska klasser och andra förutsättningar
IFC har jämfört med svenskt regelverk delat in byggnadsklasserna i betydligt fler kategorier. 
Byggnadsklassen baseras på vad de kallar occupancy classification, vilket innefattar fire hazard 
category, när byggnader skall delas in i brandtekniska klasser. Där finns kategorier särskilt för 
bostadshus, industrier, vårdinrättningar mm. Varje sådan kategori har sedan olika klasser baserade 
på risk- och brandbelastning. Byggnadstypen som används till exempelbyggnad i denna rapport, ett 
kraftvärmeverk med eldning, får klassen F1, moderate hazard occupancy.

De brandtekniska klasserna är

A assembly group 1-5

B business group 

E educational group

F factory group F1-F2

H high hazard group H1-H5

I institutional group I1-I4

M mercantile group

R residential group R1-R4

S storage group S1-S2

U miscellaneous group

”Factory industrial group F occupancy includes, among others, the use of a building or structure, or 
portion thereof, for assembling, disassembling, fabricating, finishing, manufacturing, packaging, 
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repair or processing operations that are not classified as group H high hazard or group S storage 
occupancy. ” (IFC sid 17-23)11

Gruppbeskrivningen innehåller utöver ovanstående lagtext en lista med exempelverksamheter som 
ingår i vardera grupp F1 och F2. Bland de verksamhetstyper som återfinns under kategorin F1, 
moderat hazard group, finns bland annat electric generation plans och refuse incineration vilket 
överensstämmer med den industrityp som avses i denna rapport.

 Avsnittet occupancy classification används för att klassificera byggnader och är baserat på 
användningsområde. Uppdelningen ger utrymme för mer specifika krav för problematiska 
byggnadstyper och torde ge upphov till en enklare dimensionering.

2.2.2 NFPA
National Fire Protection Agency (NFPA) är i likhet med ICC en förening som jobbar med att ta 
fram regler och direktiv för ett säkrare byggande. Till skillnad från ICC kan sägas att NFPA är en 
ideell organisation och att deras direktiv används av ett flertal länder som lagstadgade krav på 
brandsäkerhet, bland annat USA, Dubai, och öststatsländer som Ryssland och Lettland. 
(www.nfpa.org)12

Brandtekniska klasser och andra förutsättningar
I likhet med IFC använder NFPA ett annorlunda sätt att klassificera byggnader jämfört med BBR. 
Systemen har stora likheter med varandra och reglerna är utformade specifikt för en byggnadsklass. 

Dessa är:

Assembly Occupancy

Educational Occupancy

Day-Care Occupancy

Health Care Occupancy

Detention and correctional Occupancy

Residential Occupancy

Residential board and care Occupancy

Mercantile Occupancy

Business Occupancy

Industrial Occupancy

Storage Occupancy

Klassen av intresse här är industrial occupancy och definitionen av detta begrepp är

 ”An occupancy in which products are manufactured or in which processing, assembling, mixing, 
packaging, finishing, decorating, or repair operations are conducted.” (NFPA5000 6.1.12.1)13

17

http://www.nfpa.org/


Vidare klassas industribyggnader som normal hazard eller high hazard. Normal hazard lämpar sig 
bäst för exempelbyggnaden och har definitionen:

”(b) Special Purpose Industrial Occupancy. A special purpose industrial occupancy conducts 
ordinary and low hazard industrial operations in buildings designed for, and suitable only for, 
particular types of operations. Such occupancy is characterized by a relatively low density of 
employee population, with much of the area occupied by machinery or equipment.” (NFPA5000 
28.1.4.1)13

Avsnitten (6.1.14 och 6.3.4 NFPA 5000) behandlar problematiken med en fastighet som har flera 
olika verksamhetsområden. Utrymningsvägar skall anpassas för den byggnadsdel med högst krav 
och brandavskiljande byggnadsdel skall installeras mellan dessa olika verksamhetsområden med 
varierande klass.

2.2.3 Nya Zeeland
I Nya Zeeland finns lagstiftning för byggnader, vilken regleras i New Zeeland Building Code. Den 
består av funktionskrav som måste vara uppfyllda för att en byggnad skall vara godkänd. Utöver 
dessa funktionskrav ges Compliance document for New Zealand Building Code Clauses C1, C2, 
C3, C4 fire safety, ut. Dokumentet behandlar accepterade lösningar på brandteknisk utformning 
som uppfyller kraven i building code. Samtliga byggnader behandlas dock inte, och i dessa fall kan 
alternativ utformning användas. I likhet med i Sverige måste den alternativa utformningen bevisas 
uppfylla de funktionskrav som ställs i lagstiftningen och bli godkända av Building Consent 
Authority vilket är motsvarigheten till byggnadsnämnden.

Dokumentet inleds med ett avsnitt där läsaren guidas till en lämplig arbetsgång för 
dimensioneringen av brandskyddet, vilket skiljer sig från övriga studerade dokument.

De funktionskrav som ställs är uppdelade på fyra avsnitt och ser ut som följer.

C1 Outbreak of fire

C2 Means of escape

C3 Spread of fire

C4 Structural stability during fire

Brandtekniska klasser och andra förutsättningar
I likhet med övriga studerade regelverk i rapporten använder sig Nya Zeeland av betydligt fler 
brandtekniska klasser än BBR. I dokumentet benämns dessa purpose groups och är dels indelade 
efter aktivitet och dels efter brandfarlighet. Huvudrubrikerna på dessa purpose groups är

- Crowd activities (exempelvis biografer, bowlinghallar, föreläsningssalar och stormarknader)

- Sleeping activities (exempelvis sjukhus, hotell eller bostadshus)

- Working business or storage activities (i denna kategori inryms det mesta företagsorienterade 
byggnaderna som kontorslandskap och industribyggnader)

- Intermittent activities. De aktiviteter som inte riktigt passar in i övriga placeras i denna kategori 
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allt från utrymningsvägar, parkeringsgarage och service rooms. Service rooms är ett rum 
linnehållandes en brännugn eller liknande och är således den purpose group som 
exempelbyggnaden finns i. 

Samtliga dessa grupper har flertalet undergrupper. Exempelbyggnaden som är vald för denna 
rapport återfinns som nämnts ovan i gruppen intermittent activities och har beteckningen ID med 
fire hazard category 3. Kategori 3 innebär att enligt tabellerade värden att FLED ( Fire Load Energy 
Density) ligger inom spannet  1001-1500 MJ/m2  baserat på golvarea och att design värdet på FLED 
bör ligga på 1200 MJ/m2 

Utrymning vid brand
Det nyzeeländska regelverket har som krav två separata utrymningsvägar med undantag för korta 
utrymningsvägar med fullgod bredd för persontätheten samt eventuell sprinkling. Vidare skall om 
två utrymningsvägar används båda ha kapacitet för hela det förväntade personantalet i den brandcell 
utrymningsvägen betjänar. Alternativt används 3 utrymningsvägar och då är kravet att 2 av dessa 
tillsammans skall klara samtliga personer som förväntas befinna sig i brandcellen. Tanken är alltså 
att en utrymningsväg i värsta fall kan vara blockerad. Är brandcellen sprinklad krävs dock inte att 
båda utrymningsvägarna klarar av samtliga personer. 

Om flera brandceller på ett våningsplan betjänas av en utrymningsväg skall denna vara tillräckligt 
bred för samtliga personer som vistas på det aktuella planet. Detta krav gäller inte vid vertikal 
utrymning (att trapphuset skall rymma hela byggnadens förväntade persontäthet) utan då räcker det 
att räkna planen var för sig.

Skydd mot uppkomst av brand 
Den nya zeeländska lagstiftningen har ett separat avsnitt som heter outbreak of fire. Avsnittet tar 
upp krav på installationer i form av öppna spisar och olika uppvärmningsanordningar som använder 
gas eller bensin som energi källa samt vissa installationer av lampor.

Ytskikt
Kapitel 6, control of internal fire and smoke spread, tar upp ytskikt i tabellform där krav baserat på 
vilken purpose group som finns i brandcellen är angivet. Denna tabell tar upp brandspridning och 
rökutveckling, tabell 6.2 6.3 (bilaga1)

Skydd mot brand- och brandgasspridning
Kapitlet skydd mot brand- och brandgasspridning, eller control of internal fire spread som det heter 
i dokumentet, handlar först och främst om brandceller och är uppdelat i olika avsnitt för varje 
byggnadsklass. 

 Brandcellsindelning
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Brandcellsindelningen bygger på flera olika faktorer i regelverket. Dels finns generella krav på hur 
brandceller skall utformas, och där används tabellerade värden på maximal golvarea för en 
brandcell beroende på vilken Hazard category som avses. För kraven på purpose group ID hänvisas 
till kraven på WM ( tabell 4.1 appendix) och avhandlas i kapitel 4 i regelverket. Dessutom finns det 
separata krav för vissa purpose groups, däribland ID som exempelbyggnaden tillhör. De övriga 
kraven avhandlas i separat kapitel ( 6.11 NZBC).5

Byggnadsklass ID som exempelbyggnaden hänförts till har brandcellskraven FRR 60/60/60, vilket 
regleras av höjden. Byggnader över 58 meter skall ha klassen F90. Denna klass behöver även 
uppfyllas om brandcellen gränsar till annan brandcell med purpose group SC eller SD. Vidare gäller 
att rum där ” Plant, boiler and incinerator ” står skall upfylla följande krav:

”At least one wall an external wall”

“Acess direct from outside. If internal access is also provided, it shall be through a protected path 
equipped with a heat detector wich activates a warning alarm in frequently occupied spaces within 
the building, and”

Its floor level no lower than the ground level outside if gas is the energy source.” (Compliance 
document for NZBC sid 127 6.11.3)5

Varje våningsplan måste dessutom vara en egen brandcell, och alla golv som inte är golv över icke 
ockuperade utrymmen ska vara brandavskiljande. 

Till skillnad från BBR ställs här även krav på entresolplan och deras bärighet. Kravet är FRR 
15/15/15 om det är öppet under planet, annars FRR 30/30/30. 

Hissar eller trapphus som sammanbinder flera våningar av brandceller skall vara inneslutna i en 
egen brandcell inom brandcellen med FRR-krav som är lika med det högst ställda av de brandceller 
den tjänar. 

Kraven på ytskikt finns i tabeller där olika krav ställs på utrymningsvägar och byggnadsklasser 
(bilaga1)

Regelverket har även en rubrik som lyder determining FSPs (Fire Safety Precautions) for whole 
building där problematiken med att olika purpose groups kan vara placerade i en och samma 
byggnad vilket är fallet i exempelbyggnaden. I kapitlet behandlas brandcellsindelning och hur de 
olika tabellerna för klassning av brandceller skall användas och vilka larm system som krävs i detta 
fall. 

Brandteknisk klass
Brandteknisk klass behandlas i kapitel 5, Fire Resistance Ratings (FRR). I likhet med BBRs krav 
REI baserar regelverket kraven på stabilitet, integritet och isolation. Detta följs sedan av en 
tidsangivelse som baseras på byggnadsdelens placering och användning. För att ta fram denna 
tidsangivelse används något som heter F eller S rating. Dessa skiljer sig åt genom att F rating 
hämtas från en tabell och S rating räknas fram och beror på brandcellens beskaffenheter och fire 
hazard category. De resultat man räknat fram jämförs sedan med eventuella sidokrav för specifika 
purpose groups där det högsta kravet används. Vidare finns angivet att sprinklade utrymmen medför 
en sänkning av FRR med maximalt 50% av värdet angivet i tabell. För S rating finns detta inbyggt i 
ekvationen. Som ytterligare komplement till detta finns minimikrav på FRR för några specificerade 
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fall listade i en tabell. Detta möjliggör att varje byggnadsdel i en byggnad får en lämplig FRR och 
möjliggör således ett mycket flexibelt klassningssystem.

“F ratings

5.3.1 F ratings apply to primary and secondary elements within a fire cell, including walls and 
floors wich are fire separations, together with their supporting elements within the same firecell.

S ratings 

5.3.2 S ratings apply to:
a) primary elements which, within a firecell, provide stability to an external wall not permitted to 
have 100% unprotected area due to:
i) proximity of the building to a relevant boundary, or
ii) the configuration of the building or sitting of adjecent buildings, where there is a threat of fire 
spread to sleeping purpose groups.
b) Secondary elements forming parts of an external wall which are not permitted to be unprotected 
areas.
c) all primary elements, in any building with an escape height exceeding 25m (see also paragraph 
5.7.7)
d) Fire separations between firecells containing other property.
e) fire separations in firecells which require subdivision due to restrictions on floor areas ( see 
paragraph 4.2.3)
f) buildings containing car parking (see Paragraph 6.10.3)” (Compliance document for NZBC sid 
108 5.3.1, 5.3.2)5

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan byggnader
Nya Zeeland har valt att separera intern brandspridning och extern brandspridning. Således 
redovisas skydd mot brand och brandgasspridning mellan byggnader i kapitlet Control of external 
fire spread, och det innefattar alltså både spridning mellan byggnader och även spridning mellan 
våningsplan inom en och samma byggnad.

Kapitlet är detaljrikt och innefattar varierade avståndskrav till tomtgräns beroende på verksamhet 
samt brandbelastning och fire hazard category. Dessutom finns krav på brandavskiljande väggar då 
två byggnader med olika antal våningar står intill varandra. Just de varierande kraven som 
specifieras i olika tabeller dikterar avståndet till tomtgräns, vilket är en tydlig skillnad från BBR

Sektionering av stora byggnader
Regelverket innehåller inget separat avsnitt som behandlar sektionering av stora byggnader. Syftet 
med avsnittet i BBR är att förhindra brandspridning mellan byggnader, något som behandlas 
mycket ingående i det nya zeeländska regelverket. Uträkningsmetoder för att avgöra avstånd till 
angränsande byggnad finns och baseras på procentuell oskyddad area av total vägg area samt fire 
hazard category. Vikten av hur brandcellsindelning påverkar avståndskrav finns också tydliggjorda 
med exempel.
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Bärförmåga vid brand
Bärförmåga vid brand behandlas i avsnittet 5.9 Structural Stability During Fire. Dock kommer även 
delar av detta in på brandcellsindelningen där problematiken med byggnader i olika brandteknisk 
klass behandlas, vilket beskrivits ovan. Det finns krav på att byggnaden skall dimensioneras för att 
klara laster som anges i New Zeeland Building Code (NZBC).5

“5.9.1 To meet the performances of NZBC C4 this acceptable solution provides for structural 
stability of primary elements by requiring that they be fire rated to avoid premature failure

5.9.2 During a fire primary elements shall, resist collapse under:

a) The design dead and live loads required by NZBC B1, and 

b) Any additional loads caused by fire.” (Compliance document for NZBC sid115 5.91, 5.9.2)5

Dimensionering baserad på naturligt brandförlopp
Approved document har i appendix angivelser för vilka testmetoder som är godkända vid 
bestämmande av brandtekniska klasser. Dessa är för framtagande av FRR (AS1530, NZS/BS 476).

Anordningar för brandsläckning
Anordning för släckning behandlas i ett eget kapitel 8 Fire fighting. Dock stipuleras kraven i tabell 
4.1, vilket behandlas i avsnittet för brandcellsindelning. Enda ytterligare informationen i detta 
kapitel är att det skall finnas en för räddningstjänsten farbar väg, som skall uppfylla krav på vikt och 
framkomlighet.

Brandgasventilation
Brandgasventilation behandlas på flertalet ställen i dokumentet, bland annat i kapitlet om 
brandceller tabell 4.1 och avsnitt 6. Där ställs tydliga krav på vad syftet med brandgasventilationen 
är samt ges referenser till lösningar. Tabeller finns för dimensionering av rökgasventilation för 
brandceller med flera våningsplan, tabell 6.5 och 6.6. (bilaga1)
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2.2.4 Storbritannien
Lagstiftningen i Storbritannien (England och Wales) regleras av Building regulations 2000 
(SI2000/2531) Shedule 1 to and regulation 7. Avdelningen som behandlar brandskydd delas upp i 5 
delar B1-B5, med krav och namn som följer:

B1 Means of warning and escape
B2 Internal fire spread (linings)
B3 Internal fire spread (structure)
B4 External fire spread
B5 Access and facilities for the fire service

För att tolka vad som anses som acceptabla lösningar finns sedan Approved document B vol 1 och 
2, där lösningsförslag ges för utförandet av brandskyddsdimensionering som uppnår lagstadgade 
krav. Vol1 behandlar dwellinghouses, vilket betyder bostäder. Räddningstjänsten Vol 2 behandlar 
övriga byggnader. 

Dokumentet är ämnat att guida läsarna till ett fullgott brandskydd vid nyuppförande av byggnader 
och inte för redan existerande byggnader. Dessutom är dokumentet avsett för byggnader som inom 
sin Purpose group kan ses som typiska och inte för väldigt komplexa byggnader eller byggnader 
med väldigt hög risk eller brandbelastning. Dessa byggnader rekommenderas få ett brandskydd 
utformat med hjälp av fire safety engineering och har mycket likheter med den svenska 
lagstiftningens "analytisk dimensionering".

Brandtekniska klasser och andra förutsättningar
I Storbritannien använder man sig av ett system med purpose groups. Dessa kan gälla såväl hela 
byggnader som sektioner därav och baseras på den tänkta användningen av byggnaden eller 
sektionen. Det finns 7 grupper där varje grupp är en viss kategori av byggnad.

1. Residential (dwellings) 

2. Residential  (institutional)

3. Office

4. Shop and commercial

5. Assembly and recreation

6. Industrial

7. Storage and other non- residential

I likhet med övriga studerade lagtexter och dokument återfinns sedan byggnadens klass genom hela 
dokumentet, där särskilda bestämmelser finns för aktuell grupp. Vilken grupp en byggnad klassas 
som baseras på byggnadens huvudsakliga användningsområde. 
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Utrymning vid brand
Utrymning vid brand finns i två versioner, en version för flats och en version för byggnader utöver 
flats vilket är aktuellt i detta fall. Vidare är reglerna uppdelade i horisontell och vertikal utrymning 
med krav baserade på personbelastning samt våningsantal alternativt högsta höjd ovan mark. 

Längsta utrymningsavstånd för industribyggnader av normal farlighet, vilket exempelbyggnaden är, 
får vara 25 meter, om det är den enda vägen och 45 meter om det finns 2 utrymningsvägar. Utöver 
detta krav ställs till skillnad från BBR krav baserade på antal personer som utrymningsvägar eller 
våningar är ämnade för. Den undre gränsen för dessa krav går vid 60 personer vilket sällan kommer 
vara fallet vid den typ av industri som rapporten avser.

Skydd mot uppkomst av brand 
I approved document B finns inget avsnitt om skydd mot uppkomst av brand. Det som finns handlar 
om spridning av brand vilket behandlas nedan.

Ytskikt
Avsnitt B2, Internal fire spread (linings), behandlar ämnet ytskikt. Tabellerade värden för vilken 
ytskiktsklass olika byggnadstyper skall ha finns, och ytterligare listor över vilka material som 
uppfyller vilka klasser återfinns i appendix

Skydd mot brand- och brandgasspridning
Som nämnts ovan finns i dokumentet ett avsnitt som heter Internal fire spread, vilket behandlar krav 
och åtgärder för att minimera spridningen av brand inomhus i en byggnad. B2 avhandlar ytskikt 
medan B3 behandlar själva konstruktionen av byggnadsverket. I likhet med övriga avsnitt av 
dokumentet inleds avsnittet med en kortare text med krav som skall uppfyllas för att fullgott 
brandskydd skall anses föreligga.

Brandcellsindelning
Brandcellsindelningen varierar beroende på följande:

“a) the use of and fire load in the building, wich affects the potential for fires and the severity of 
fires, as well as the ease of evacuation.

b) the height to the floor of the top storey in the building, wich is an indication of the ease of 
evacuation and the ability of the fire and rescue service to intervene effectively; and

c) the availability of sprinkler system which affects the growth rate of the fire and may surpress it 
alltogether.” (Approved document B vol2 sid 71 8.2)14
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Vidare ställs krav på att byggnadsskiljande vägg skall vara så kallad compartment wall, vilket även 
gäller väggar som skiljer olika purpose groups inom en och samma byggnad. Tabellerade värden för 
maximal yta inom angivna purpose groups finns också. tabell 12 (sidan 74). Speciella regler finns 
för olika purpose groups, exempelbyggnaden har exempelvis krav på att:

a) every wall needed to subdivide the building to observe the size limits on compartments given in 
table 12 (see diagram 28a)appendix

b) every floor, if the building or separated part of the building (8.22) of the building, has a storey 
with a floor at a height of moore than 30 m above ground level (see diagram 28b) appendix

Kraven på vilken brandteknisk klass dessa avskiljande väggar skall ha återfinns i online versionens 
appendix (appendix A1,A2 online version). (Approved document B vol2 sid 72 8.18 a,b)14

Brandtekniska klasser
”Elements of structure such as structural frames, columns, loadbearing walls (internal and external), 
floor structurers and gallery structures, should have at least the fire resistance given in Appendix A, 
table A1”

Alla krav på brandtekniska klasser finns således tabellerat i texten och där nämns även vilken 
testmetod som kan användas för att byggnadsdelen skall få lämplig klass. Se vidare under 
bärförmåga vid brand.

Skydd mot brand och brandgasspridning mellan 
byggnader

Avsnitt B4 vilket handlar om brandspridning mellan byggnader börjar med den funktionsbaserade 
delen, vad som skall vara uppfyllt för att fullgott brandskydd kan anses finnas. Där står att läsa att 
yttre väggar ska utföras så att de förhindras från att antändas av en extern källa samt att 
brandspridningen minimeras om så ändå är fallet. Oskyddade områden av ytterväggen skall vidare 
minimeras för att säkerställa en minimal värmestrålning, dock med hänsyn tagen till avståndet 
mellan byggnader. Taket skall även det utformas för att minimera risken för brandspridning via en 
extern källa.

Till skillnad från BBR är kravet på byggnadens höjd angivet till att om det finns våningsplan som är 
mer eller mindre än 18 meter över mark gäller kravet att all isolering och motsvarande som används 
i ytterväggar skall vara av begränsad brännbarhet. Utöver detta finns tilläggskrav baserat på 
avståndet till annan byggnad. Om en byggnad har en våning över 18 meter och mindre än 10 meter 
till fri gräns ställs kraven på klass B-s3, d2 eller bättre europeisk klass på ytskikten. 0m det är längre 
är 10 meter till fri gräns krävs C-s3, d2 eller bättre upp till 18 meters höjd och över det B-s3, d2.

Krav finns även på ytskiktets klass på tak, och i likhet med väggarnas ytskikt dikteras kraven på 
avståndet till fri gräns. 

Sektionering av stora byggnader
Inget separat avsnitt behandlar sektionering av stora byggnader, utan det behandlas under avsnittet 
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compartmentation. Då kraven på brandceller innehåller både max värden för yta och 
brandbelastning samt tabeller för avsteg vid sprinkler behövs heller inte ett separat avsnitt om detta. 

Bärförmåga vid brand
Approved document B innehåller tydliga riktlinjer på industribyggnaders bärförmåga. Byggnader 
över 30 meter tillåts exempelvis inte utan att sprinkler finns installerad och byggnaden skall ha 120 
minuters brandmotstånd på bärande delar och 90 minuter på övrig konstruktion. 
Tabell 3 Bärförmåga vid brand baserat på byggnadens höjd

Byggnadshöjd Under 5 m Under 18m Under 30m Över 30m

Inte sprinklad 60 90 120 Inte tillåten

Sprinklad 30, 60 för väggar 
som separerar en 
byggnad

60 90 120, 90 minuter på 
ej bärande delar

Dimensionering baserat på naturligt brandförlopp
Klassindelningen på byggnadsdelar kan göras med tabellerade värden som finns i Approved 
document B table A2. Dessa är baserade på europeisk standard. Alternativt kan testmetoder som 
finns reglerade i BS 476 användas.

Anordningar för brandsläckning
Byggnader med en våning högre än 18 meter över marken eller med en källare djupare än 10 meter 
ska enligt dokumentet ha ett brandbekämpningsschakt med hiss för brandmän. För byggnader över 
18 meter som är sprinklade ska det finnas så många schakt att det inte är längre än 60 meter från 
brandpost i schaktet till någon del av våningen som betjänas av schaktet. Om byggnaden inte är 
sprinklad är kravet 45 meter. Avståndet som är angivet skall vara lämpligt för slangdragning.

Byggnader över 50 meter skall ha en "blöt" stigarledning, med andra ord en trycksatt stigarledning 
för brandbekämpning. Finns inte tillräckligt tryck från befintliga vattenledningar skall det finnas en 
tank med minst 45 000 liter vatten eller motsvarande som betjänar nämnda ledning. 
Exempelbyggnaden som används i rapporten är över 50 meter och således skulle den kräva en 
trycksatt stigarledning. 

Brandgasventilation
Bs 9999 avhandlar brandgasventilation i källare samt för att säkerställa räddningstjänstens säkerhet. 
Beskrivningar och rapporter finns som dikterar utformning och funktion på brandgasschakt som ska 
förhindra att räddningstjänstens brandbekämpningsschakt rökfylls.

26



3 Diskussion
De flesta kraven i BBR är baserade på vilken byggnadsklass ett objekt anses tillhöra, vilket får stora 
följder på byggnadens brandsäkerhet, uppförande och totalkostnad. Rapporten har fokuserat på 
problematiken som kan härledas till byggnader inom industrin och då i synnerhet byggnader av 
typen kraftvärmeverk. Problematiken ligger inte i att lagarna inte är tillräckliga utan att det finns 
partier som är svårtolkade.
Största problemet som jag har upptäckt under arbetets gång är klassningen av byggnader i Br1, Br2 
och Br3, och de konsekvenser denna grova klassindelning med stora variationer i kravbild medför. 
Likaså är situationen med få lösningsförslag och oklar nivå för vad som är accepterad risk 
problematisk. Exempelbyggnaden har flera byggnadsklasser i varandras omedelbara närhet med 
installationer som behöver löpa genom hela byggnaden. Många beställare efterfrågar samtidigt 
öppna ytor för att personal skall få en god överblick och för att arbetet ska underlättas. Detta faktum 
kan vålla problem för projektören i flera avseenden. Denna måste således komma fram till en 
lösning med uträkningar för den enskilda byggnaden och göra konsekvensberäkningar och 
riskanalyser, jämföra med utländsk lagstiftning och bevisa sina antaganden i enlighet med avsnitt 
5.11 alternativ utformning i BBR.

Kraven som ställs på byggnader i BBR är inte otillräckliga i sig utan alltför oprecisa, och 
lösningsförslag saknas, liksom värden på vad som är accepterad risk. Rapporten har även belyst det 
faktum att många krav på byggnader i dag styrs av försäkringsbolag och koncerners egenambitioner 
att just deras byggnader skall vara säkra. Vad baseras dessa krav på? Är det rimligt att 
brandsäkerheten vid samhällsviktiga byggnader är så varierad på grund av oprecisa regelverk? 

Boverkets byggregler är i likhet med två av de studerade texterna baserade på funktionskrav som 
måste vara uppfyllda för att brandskyddet skall anses godtagbart. Storbritannien och Nya Zeelands 
styrdokument är likartade både till utformning och till innehåll men skiljer sig på flera punkter 
jämfört med BBR. I dagsläget finns inga riktlinjer i det svenska material jag har studerat som 
behandlar problemen med industribyggnader, och höga byggnader som inte är bostäder. Projektören 
får söka information i de utländska styrdokumenten. Dessa avhandlar de oklarheter som 
identifierades i BBR och har kommit med lösningsförslag, vilket medför att industribyggnader kan 
dimensioneras med förenklad dimensioneringsmetod. Om dessa resultat eller krav är överförbara till 
svenska förhållanden och byggnadssätt har dock ej vidare utretts utan kan vara ett lämpligt ämne för 
vidare studier.
NFPA och IFC har studerats i hänseende på byggnadsklasser för att ytterligare belysa andra 
lösningar av problematiken med klassindelning av byggnader, eftersom detta ansågs var det största 
problemet i BBR i dag. Samtliga av dessa fyra regelverk har en mycket mer omfattande 
klassindelning med en separat kategori för industribyggnader, vilket möjliggör ett mer anpassat 
brandskydd av industribyggnader och innebär att förenklad dimensionering kan användas. Fördelen 
med förenklad dimensionering är just att den är förenklad med schablonvärden som utgångspunkt. 
Vid en mer precis byggnadsklassindelning är detta möjligt i mycket högre utsträckning.

Vid jämförelsen av de resterande texterna (BBR, Approved document B och Compliance document 
for New Zealand building codes) har det framkommit olika varianter på hur ovan nämnda 
problematik kan lösas. Ämnet tas specifikt upp och avhandlas både i Nya Zeelands och 
Storbritanniens dokumentation och relevanta lösningsförslag ges. Resultatet torde då bli att 
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brandskyddet på även större byggnader som industrier kan baseras på styrdokument och standarder.

Utredningar av BBR inför kommande revidering har gjorts och ligger tillgängligt för allmänheten 
på boverkets hemsida.(Förstudie revidering Boverkets byggregler)15

 Mycket av problematiken med just byggnadsklassindelningen tas upp där. Bland annat finns en 
speciell utredning som föreslår ett klassningssystem liknande det danska systemet.(Utredning 
byggnadsklassifficering)16

 Ett sådant klassningssystem skulle vara bra eftersom det dels innehåller fler klasser än BBR, dels 
det till viss del använder sig av brandbelastning i sina krav samt att det även behandlar 
problematiken med samlingslokaler. Dock ägnas inte så stort utrymme åt just industrier som skulle 
behövas för att de oklarheter som framkommit i denna rapport skulle anses lösta. Nya Zeeland har i 
sitt klassningssystem likartade krav som föreslås i utredningen på boverkets hemsida med 
skillnaden att de har flera underkategorier samt skiljer på arbetsplatser och industri av typen som 
exempelbyggnaden tillhör. Ett annat område som inte avhandlas är problematiken då byggnader 
med flera olika byggnadsklasser står nära varandra eller rentav är sammanbyggda. Jag anser att det 
borde vara lämpligt att utöver det som framtagits om nya brandklasser, utreda om följande 
utländska lösningar är tillämpbara i Sverige.

- Regler för bärigheten hos en byggnad baserat på höjd och verksamhetsområde som finns i 
Storbritannien.
- Regler för byggnadsklasser i varandras omedelbara närhet som i Nya Zeeland och brandcellers 
storlek baserade på brandbelastning, golvyta samt exponerad oskyddad fasad mot tomtgräns.

Det senare kunde då förhoppningsvis klart visa på vad målet med kapitlet sektionering av stora 
byggnader är och således möjliggöra en enklare sektionering. Resultatet av detta kunde bli att 
industrier i flera fall kan dimensioneras med förenklad dimensionering. 
En annan aspekt av dessa ändringar är att brandskyddet på dessa byggnader i framtiden blir mer 
likriktat jämfört med i dag, då olika koncerner och försäkringsbolag ställer olika krav på 
brandskyddet. Målet med arbetet att komma fram till en metod för hur man kan handskas med 
avhandlad problematik har inte uppfyllts utan kräver vidare arbete i form av utredningar om 
huruvida de utländska kraven är överförbara till svenska förhållanden samt vilka effekter dessa krav 
för förenklad dimensionering skulle innebära för byggandet i Sverige.

4 Slutsats

Byggnadsklassindelningen är i dagsläget oprecis och behöver revideras, rapport om 
byggnadsklassindelning finns men anses inte belysa problematiken för industribyggnader. 
Lösningar som finns i utländsk lagstiftning täcker in mycket av problematiken och kan möjligtvis 
stå som mall för åtgärdande av de oklarheter som finns samt efter utredning stå som mall för 
brandskyddsprojektering av industribyggnader fram tills reviderad utgåva av BBR släpps. 
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Förslag till fortsatt arbete
Utreda om de lösningar som finns i utländsk lagstiftning som möjliggör förenklad dimensionering 
av industribyggnader kan tillämpas i Sverige och om de krav som ställs uppfyller de svenska 
kraven. Förslagsvis kan detta ske genom en skuggdimensionering av ett objekt i en typisk klass med 
efterföljande verifiering. Ingen utredning har heller gjorts om huruvida de krav som ställs på 
exempelvis bärverket i höga byggnader är överförbara till Svenska förhållanden, byggnadssätt och 
materialval. 
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