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Ny teknisk specifikation om brandskyddat 
trä och brandskyddets beständighet 
En ny europeisk teknisk specifikation, CEN/TS 15912, med klasser 
för brandskyddets beständighet (DRF, Durability of Reaction-to-
Fire performance) publiceras 2012. 

Kontrollsystem för vägledning och ökad konkurrenskraft
Den vägleder användare att finna lämpliga brandskyddade träp-
rodukter och uppmuntrar tillverkare att tillhandhålla konkur-
renskraftiga produkter. Systemet sammanfattas i tabellen nedan. 
Det består av ett kontrollsystem för beständigheten och lämp-
liga provningsmetoder. Det europeiska systemet är baserat på ett 
befintligt nordiskt system, Nordtest Method NT Fire 054, och på 
erfarenheter från Nordamerika. 

Högsta brandklasserna medger synliga träytor
Brandskyddsbehandling av träprodukter, t ex genom kemisk 
behandling, kan avsevärt förbättra brandegenskaperna och de 
högsta brandklasserna för brännbara produkter kan uppnås,  
t ex Euroklass B. Därmed kan användningen av synliga träytor i 
byggnader öka, både inomhus som vägg- och takbeklädnader i 
högre och större hus och utomhus i t ex fasader. 

Viktigt med dokumentation
Men det är nödvändigt att brandskyddets beständighet kan do-
kumenteras. Två fall kan identifieras. Det ena är risken för höga 
fuktkvoter i brandskyddat trä och saltutfällningar på produktens 
yta. Den andra är risken för nedsatta brandskyddsegenskaper om 
brandskyddsmedel lakas ut, t ex vid utomhusanvändning, vilket 
är den största utmaningen för att utveckla nya brandskyddade 
träprodukter. 

Europeisk standard hjälpmedel
En standard som kan specificera att den övergripande funktio-
nen hos brandskyddade träprodukter bibehålls under produktens 
livslängd är ett kraftfullt hjälpmedel både för tillverkare att do-
kumentera brandskyddets beständighet och för användare att 
kunna ställa relevanta krav.

En europeisk teknisk specifikation har begränsad livslängd. Ar-
betet ska därför fortsätta till en europeisk standard. Vissa tekniska 
förbättringar kan då också inkluderas, bl. a. ska golvprodukter tas 
med. Arbetet bedrivs inom CEN TC 175.

Mer information:

Birgit Östman, birgit.ostman@sp.se, 010-516 62 24 
Lazaros Tsantaridis, lazaros.tsantaridis@sp.se, 010-516 62 21 
Se även: www.brandskyddattra.info

Bruksklass Befintliga brandkrav Funktionskrav i olika användningar

Användning Brandklass, initiellt Fukttålighet Brandkrav efter väderexpone-
ring

ST Kortvarig inomhus Brandklass, t ex  
europeisk klass B eller C

- - -

INT 1 Inomhus, torra miljöer -”- Klimat:

70 % RH

25°C

- Fuktkvot < 20 %

- Minimal saltutfällning 

- Ingen vätskeurlakning

-

INT 2 Inomhus, fuktiga 
miljöer

-”- Klimat:

90 % RH, 

27°C

Fuktkvot < 28 %

- Minimal saltutfällning

- Ingen vätskeurlakning

-

EXT Utomhus -”- -”- -”- Bibehållna brandegenskaper efter 
accelererad eller naturlig väderex-
ponering
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Harmoniserad standard för trägolv
Harmoniserade standarden EN 14342 för trägolv har varit ute på 
remiss och efter att ändringar, bland annat om CE märkningens 
utförande, ska arbetats in. Därefter kommer en ny version runt 
årsskiftet på slutomröstning. 

CE-märkning snart standard
Denna standard är svaret från träbranschen på EU-kommission-
ens Mandat 119 rörande Golv, som nu revideras en första gång. 
I denna standard ges uppgifter och regler för CE-märkning av 
trägolv. CE-märkning av byggnadsmaterial kommer att bli obliga-
toriskt även i Sverige genom Byggproduktförordningen CPR från 
och med den 1 juli 2013.

Redan under arbetet lämnade Kommissionen ett tillägg till 
Mandatet rörande emissioner av farliga ämnen, men som inte 
hann inarbetas i denna version av standarden.  

Parallell standard riskerar missförstånd
En annan standardiseringsgrupp för golv har också en harmoni-
serad standard där dock inte trägolv ingår. Detta kan missförstås. 
Denna grupp, CEN/TC 134 har även försökt att få igenom krav på 
redovisning av emissioner av VOC för alla typer av material, vilket 
man inte har mandat för.

Emissioner från byggnadsmaterial under mandat M 366 av-
handlas i CEN/TC 351, där bl a provningsstandarder utarbetats. 
I denna kommitté utarbetas s k horisontella standarder dvs stan-
darder som skall gälla för alla material.  Dessa provstandarder är 
nu under utvärdering och provningar av dess stabilitet. 

Guide och verktyg för beständighetsdi-
mensionering av träkonstruktioner
Inom det nyligen avslutade WoodWisdom-Net-projektet Wood-
Exter, som koordinerats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
har ett helt nytt koncept för beständighetsdimensionering av trä-
konstruktioner utomhus ovan mark utarbetats. 

Det har likheter med motsvarande metodik för dimensionering 
med avseende på hållfasthet och redovisas i ”Beständighet för 
utomhusträ ovan mark. Guide för utformning och materialval” 
(SP Rapport 2012:22).

Första försök till praktiskt verktyg
Tanken med Guiden är att man skall kunna dimensionera mht 
beständighet på ungefär samma sätt som man dimensionerar 
bärande konstruktioner m h t hållfasthet, och den skall ses som 
ett första försök att utveckla ett praktiskt användbart verktyg för 
detta ändamål.

Mer information: 

Jöran Jermer, joran.jermer@sp.se, 010-516 56 03

Miljöhänsyn tas med i standardiseringen
Miljöhänseenden är en viktig ingrediens i framtida byggande. 
Kolsänkor är positivt för trä. En beräkningsmetod för ”Wood 
and wood-based products – Calculation of sequestration of at-
mospheric carbon dioxide” är under utarbetande och har varit ute 
på remiss under hösten 2012.  Även underlag för EPD, Miljöde-
klarationer samt Round and sawn timber - Environmental Product 
Declarations - Product category rules for wood and wood-based 
products for use in construction, är utskickat för omröstning.

Mer information: 

Barbro Svenson, barbro.svensson@vascaia.se, 070-574 69 90

 Standard för dymlingsformade  
förbindare
En reviderad harmoniserad standard för dymlingsformade förbin-
dare av stål inklusive klammer, EN 14592, är antagen. Standard-
en omfattar spik, träskruv, dymlingar och skruv med mutter och 
bricka. 

EN 14592:2012 är en komplettering till den gamla standarden 
och efter november 2012 kan man CE-märka limbelagda fästdon.

Mer information: 

Mats Axelsson, mats.axelsson@sp.se, 010-516 51 15.
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Standardisering av trälim
Standardiseringskommittén  CEN/TC 193/SC1 ”Adhesives for 
wood and derived timber products”, som utvecklar och reviderar 
standarder för trälim hade möte 11-12 juni i Berlin hos DIN. 

Behov av harmoniserad standard för byggmaterial
En viktig fråga som diskuterades på mötet handlade om att ska-
pa en harmoniserad standard för lim för byggnadsmaterial. Nu 
godkänns lim enligt varje lands regler och det finns inga gemen-
samma europeiska regler för CE-märkning av lim. Det innebär att 
inget institut kan utfärda godkännanden av lim som är giltiga i 
hela Europa. 

Målet är att med en harmoniserad standard kan ett provnings-
institut, t ex SP, som är ett anmält organ prova och godkänna lim.

Arbetet inleds nationellt
På mötet beslutades att varje land ska starta samtal med rele-
vanta myndigheter för att undersöka hur vi ska börja en sådan 
process. Casco Adhesives och SP Trä som representerar Sverige i 
CEN TC193/SC1 kommer att inleda detta arbete snarast. 

Mer information: 

Magdalena Sterley, magdalena.sterley@sp.se, 010-516 62 20.

Eurokod 5 revideras
Arbete med revidering av Eurokod 5 (EC5) pågår på både europe-
isk och nationell nivå.

På europisk nivå utförs revideringsarbetet av den tekniska kom-
mittén CEN/TC250 / SC5, som består av representanter från de 
flesta europeiska länderna. Den tekniska kommittén brukar ha 
möte ett par gånger om året. Senaste mötet ägde rum i Zürich 
den 11-12 Oktober 2012. 

Korrigeringar i fokus
Arbetet under de senaste två åren har huvudsakligen koncen-
trerats på s k ”Corrigendum”, dvs korrigeringar av ”grövre” fel 
som man upptäckt i den nuvarande versionen av EC5. Ett Cor-
rigendum kräver ingen remiss eller omröstning och kan således 
sändas direkt till CCMC (CEN-CENELEC Management Centre) för 
publicering.

Åtta arbetsgrupper för omarbetning av EC5
Den tekniska kommittén CEN/TC250 / SC5 har också påbörjat 
arbetet med den kommande omarbetningen av EC5, som ska 
vara klar under 2020. För detta ändamål har man bildat åtta 
mindre arbetsgrupper för allmänna frågor om träkonstruktioner, 
nämligen: ”Execution of timber structures”, ”Cross Laminated 
Timber”, ”Reinforcement of timber”, ”Connectors”, ”Stability/
bracing”, “Timber-concrete composites”, “Fire resistance” och 
”Compression perpendicular to the grain”.

Svensk expertgrupp diskuterar konsekvenser av EC5
I Sverige har det  bildats  en expertgrupp för träkonstruktioner 
med representanter från industri, branschorganisationer (Skogs-
industrierna, TMF), universitet (Chalmers, Linnéuniversitet, LTH) 
och SP.  

Denna grupp arbetar med olika tekniska frågeställningar inom 
området träkonstruktioner. De hetaste diskussionsfrågorna just 
nu är tryck vinkelrätt fibrerna och limträs skjuvhållfasthet, där in-
förande av EC5 med tillhörande materialstandarder har inneburit 
större och dyrare konstruktioner och på så vis stört konkurrens-
situationen i förhållande till andra material. 

Mer information:

Joachim Schmid, joachim.schmid@sp.se, 010-516 62 60  
Roberto Crocetti, roberto.crocetti@kstr.lth.se, 046-222 86 26
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CEN/TC 124 Timber Structures möttes i 
Stockholm den 15-16 maj
Kommittéens årliga plenarmöte hölls i år i Stockholm med Skogs-
industrierna som värd. Inom kommittéen finns sex arbetsgrupper:

•	 WG 1 Test methods 
•	 WG 2 Solid timber 
•	 WG 3 Glued laminated timber 
•	 WG 4 Connectors 
•	 WG 5 Prefabricated wall, floor and roof elements 
•	 WG 6 Wood poles

Revision av viktiga standarder inom WG 2
Inom WG 2 pågår arbete med att förbereda revisionen av flera 
viktiga standarder, tex EN 338 med införande av hållfasthetsklas-
ser definierade med avseende på draghållfasthet och EN 384 och 
EN 14358 som definierar hur karakteristiska värden ska beräknas. 

Även EN 14081, dvs standarden för hållfasthetssorterat virke, 
kommer att omarbetas och en enkät har i dagarna gått ut till 
sågverksföretag mfl i hela europa för att lägga grunden för denna 
omarbetning.

Standard för limträ av lövträstlag nytt inom WG 3
Inom WG 3 arbetas det huvudsakligen med tre standarder EN 
14080 Timber structures - Glued laminated timber and glued so-
lid timber, EN 15497 Timber structures – Structural finger jointed 
timber och EN 16351 Timber structures - Cross laminated timber. 
Dessutom beslöts att starta arbetet med en standard för limträ av 
lövträslag.

Ny ordförande och revision inom WG 4
WG 4 har nyligen fått en ny ordförande, Hilmer Riberholt från 
Danmark och arbetet har därmed fått en nystart. Standarden 
14592 (dymlingsformade förbindare) är ju antagen men det finns 
fortfarande oklarheter i denna och det beslöts därför att starta 
revision. Det beslöts också att starta arbetet med en standard för 
långtidsegenskaper hos olika typer av förbindare.

Mer information:

Charlotte Bengtsson, charlotte.bengtsson@sp.se, 010-516 54 91
Rune Ziethén, rune.ziethen@sp.se, 010-516 51 21
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NTR-klassificerat impregnerat trä till 
berg-  och dalbanor
Impregnerat trä, klassificerat enligt Nordiska Träskyddsrådet (NTR) 
och EN 351 har etablerat sig som det givna materialet när det 
gäller berg- och dalbanor i trä. Det tyska impregneringsföretaget 
Heinrich Harling GmbH, som är anslutet till SPs kvalitetskontroll 
för impregnerat trä, har specialiserat sig på att impregnera kom-
ponenter till berg- och dalbanor enligt NTR klass A. Berg- och 
dalbanan ”Wodan” i sydtyska Europapark Rust är ett sådant ex-
empel. Se foton nedan.

Berg- och dalbanan Wodan i Europapark Rust är byggd i impregnerat trä NTR klass A. Foto: parkscout.de
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