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Grænser mellem brandklasse 1,2 og 3,4
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

› I BK 1 og 2 skal den brandtekniske dok. 
følge bilagene til Vejledning til BR18 kap. 
5

› I BK 3 kan den brandtekniske dok. følge 
bilagene og selve kapitlerne i Vejledning 
til BR18 kap. 5 

› I BK 4 skal principperne for 
dokumentationen afklares med 3.parten, 
men for alle praktiske formål vil man tage 
udgangspunkt Vejledning til BR 18 kap. 5 

Muligheder i BK 3 – som ikke er en mulighed i BK 1 
og 2
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Muligheder
› Det accepteres at kun dele af det bærende 

system er R120, resten kan være R60
› Muligt at benytte brandbeskyttende 

systemer til at opnå 60 min. brandmodstand
› Anvendelse af ikke 

gennembrandimprægneret træ
› Dimensionering efter fuldt udviklet brand i 

stedet for standard brandkurven 
› Anvendelse af komparativ analyser som 

dokumentationsmetode 

Begrænsninger 
Dokumentationen skal tage udgangspunkt i 
alment teknisk fælleseje som vejledninger 
fra Træinformation, EUROCODE med dansk 
appendiks, Branchevejledninger, SBI-
anvisninger m.v. 

Komparative analyser skal sammenligne 
med en tilsvarende bygning der kan bygges 
efter Vejledning til BR 18 kap. 5 (og skal 
kunne sammenlignes til et traditionelt  
byggesystem)

Muligheder i BK 3 – som ikke er en mulighed i BK 1 
og 2
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Muligheder
› Det accepteres at kun dele af det 

bærende system er R120, resten kan 
være R60

Hvilke konstruktionselementer skal 
være R120 og hvilke kan nøjes med 
R60?

Muligheder i BK 3 – som ikke er en mulighed i BK 1 
og 2
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Muligheder
› Muligt at benytte brandbeskyttende 

systemer til at opnå 60 min. 
brandmodstand

Muligheder i BK 3 – som ikke er en mulighed i BK 1 
og 2
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Muligheder
› Anvendelse af ikke 

gennembrandimprægneret træ

Muligheder i BK 3 – som ikke er en mulighed i BK 1 
og 2
Eftervisning af bærende bygningsdeles brandmodstandsevne 

2 APRIL 2020
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Dimensionering af de bærende bygningsdele:
› Mulighed efter BR 18 § 100 at 

brandmodstandsevnen for bærende 
bygningsdele bestemmes enten ved 
standard brandpåvirkning (optrukket linje) 
eller ved anvendelse af et naturligt 
brandforløb (stiplet linje).

› Anvendes et naturligt brandforløb skal det 
dokumenteres, at konstruktionen kan 
modstå det fulde brandforløb.

› Husk at medregne bidrag til branden fra 
synlige træoverflader



Muligheder i BK 3 – som er en mulighed i BK 1 og 2
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Muligheder
› Anvendelse af komparativ analyser som 

dokumentationsmetode 

Metode
Analyse bygning (faktisk byggeri) vs. 
reference bygning (en tilsvarende bygning 
efter præ. accepterede løsninger)

Bygning efter præ. 
accepterede 

løsninger

Supplerende tiltag

Der skal være ligevægt mellem løsningerne

Bygning efter præ. 
accepterede løsninger

Komparativ analyse – sammenligning af traditionel 
løsning og unik løsning
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

Vigtige begreber
Reference bygning = En traditionel løsning
Analyse bygning = Det man gerne vil bygge
Kompenserende tiltag = Hvad kan man gøre af 
tiltag for at sikre samme, eller bedre, 
brandsikkerhed f.eks.:
› Sprinkling
› Brandventilation
› Brandbeskyttelse af bærende konstruktioner
› Bedre flugtveje
› Bygningsdesign 

Sprinkling – et typisk kompenserende tiltag

Komparativ analyse – sammenligning af traditionel 
løsning og unik løsning
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

En komparativ analyse er en holistisk øvelse 
som hjælper til huske, at brandsikring består 
at mange dele der hænger sammen, f.eks.:
› Evakuering og redning

› Bærende konstruktioners brandmodstand

› Materialer og overflader

› Brandmæssig opdeling

› Brandspredning til andre bygninger

› Brandtekniske installationer

› Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Vejledning til BR18 kap. 5

Lysningen i Viborg
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Træbyggeri i Brandklasse 3 og 4 

Lysningen i Viborg
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Træbyggeri i Brandklasse 3 og 4 

Lysningen i Viborg
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Træbyggeri i Brandklasse 3 og 4 

Lysningen i Viborg
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Træbyggeri i Brandklasse 3 og 4 Afvigelser:
• Udvendige overflader af træ
• Udvendige flugtvejstrapper
• Indvendige overflader af træ
• Bærende bygningsdele af træ. 

Indflydelse på 
brandsikkerheden i 
forhold til traditionelle 
løsninger:
• Øget risiko for 

brandspredning på 
facaden

• Øget brandbelastning fra 
indvendige overflader

• Risiko for hurtigere 
brandspredning på 
overflader.

Kompenserende tiltag:
• Designkrav til sprinkling
• Designkrav til 

bandventilationen
• Strategisk brug af  

brandimprægneret træ 
• Design af bygningen med 

spring og halvtage. 

Komparativ analyse – nødvendige overvejelser
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

› En børnehave opføres til indvendige 
overflader af træ i stedet for gips:

› Afvigelser?
› Indflydelse på brandsikkerheden i forhold 

til traditionelle løsninger?
› Hvilke kompenserende tiltag er 

nødvendige? 
https://grontaalborg.dk/

Bygning efter præ. 
accepterede 

løsninger

Supplerende tiltag

Ikke-traditionelt 
byggeri

Komparativ analyse – nødvendige overvejelser
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Træbyggeri i brandklasse 3 og 4

› I en boligejendom på 6 etager skiftes 
byggesystem fra beton til CLT med 
synlige overflader:

› Afvigelser?
› Indflydelse på brandsikkerheden i forhold 

til traditionelle løsninger?
› Hvilke kompenserende tiltag er 

nødvendige? 
Bygning efter præ. 

accepterede 
løsninger

Supplerende tiltag

Ikke-traditionelt 
byggeri
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Træinformation – kursus om træ og brand

Spørgsmål? 

Anders Bach Vestergaard, Senior Specialist, Certificeret brandrådgiver m.m

Bygninger med er bærende bygningsdele af træ er Dansk byggetradition
Fremtidens løsninger skal tage udgangspunkt i byggetraditionen 
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Mange forbinder ikke muret byggeri med bærende 
bygningsdele af træ – men i Danmark var alle 

etageboliger tidligere med bærende bygningsdele af træ. 

Bygninger med er bærende bygningsdele af træ er Dansk byggetradition
Fremtidens løsninger skal tage udgangspunkt i byggetraditionen 
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Build in wood

Typiske etagehuse 1850 – 1890 
Bygning med bærende 
bygningsdele af træ op til 25 
alen eller ca. 15 m over terræn.

Casa nova – fra 1998 til ..
Bærende af bygningsdele af 
træ op til 9,6 m. Sprinklet eller 
indpakket trækonstruktioner 

Fremtidens typiske etagehuse –
Eksempelvis Vejlandskvarteret på 
Amager

Tidslinje
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Bygninger med er bærende bygningsdele af træ er Dansk byggetradition
Fremtidens løsninger skal tage udgangspunkt i byggetraditionen 

Beskyttelse af bygningsdele af træ 1850 og i dag. Konstruktionsprincipper fra Casanova  

Etagekryds med beskyttet CLT

Gode løsninger kommer ud af byggetraditionen
Fra de traditionelle etagehusene i 1850erne til moderne etagehuse 
opnås god brand- og lydsikring ved at kombinere lette og tunge 
materialer.  Før i tiden træ, mørtel og ler, i dag træ, gips, isolering og 
beton. 


