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Brandpåverkan på last-
bärande trä-glasväggar 

Föreställ dig en bärande yttervägg helt gjort av glas i din bostad. Detta 
kan bli verklighet inom en snar framtid. Glas har flera av de egenska-
per som eftersöks hos ett bärande material: hög styvhet, hög hållfast-
het – och dessutom transparant! Tillsammans med rätt lim och en trä-
ram bildas väggar som klarar stora laster. Linnéuniversitetet i Växjö har  
forskat inom detta ämne och gjort många tester på glasväggar. Resul-
taten visar att en bärande glasvägg kan ha lastkapacitet för att klara en 
bostadslast för 3-4 våningar. Nu har möjligheterna att även klara brand-
kraven undersökts i ett examensarbete [1]. 

Morgan Wärnelöv  
Linnéuniversitetet, Växjö

Stora sällskapsytor med stora ljusinsläpp 
är populärt på bostadsmarknaden, se 
figur 1. En bärande stomme av glas är ett 
nytänkande alternativ. Att bygga med glas 
har många fördelar, framför allt för att det 
tillför transparens till byggnaden och för 
att glas har bra egenskaper mot fukt och 
vittring.  Forskare på Linnéuniversitetet har 

Men för att bärande glasväggar ska 
kunna uppföras behöver brandfrågorna 
lösas. Ett nyligen avslutat examensarbete, 
utfört vid Linnéuniversitetet, har kartlagt 
möjligheter att klara brandkraven för 
trä-glasväggar [1]. Slutsatsen är att 
konstruktionen behöver ha någon form av 
brandskydd. Studien inriktade sig på att 
brandskydda med ett passivt brandskydd. 
Utmaningen är storleken på ytorna, deras 
infästning samt bärförmågan vid brand.

Idag finns det brandglas på mark- 
naden som kan isolera mot brand i upp 
till 120 minuter, alltså höga klasser 
för brandavskiljande funktion. Brand-
glasen monteras i en ram (av trä eller 
annat material) som brandprovas och 
brandklassas. Det är viktigt att glasen 
monteras på ett korrekt sätt i ramen 
för att kunna upprätthålla sin brand-
klassificering. Denna typ av konstruktion 
fungerar bra för både fönster och dörrar.

Det finns några exempel på konst-
ruktioner där glas används som last-
bärare. De flesta är enklare, mindre 
konstruktioner där glaset tar upp sin 
egenvikt, men även vind- och nyttiga 
laster. Välkända exempel är Apples butiker 
som oftast byggs till stora delar i glas. 

Det finns också många exempel på 

Figur 1: Konceptstudie av trä-glas-element som väggar och balkar (https://www.facebook.com/AK2Studio/).
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gjort flera undersökningar huruvida trä-
glaselement kan användas som en bygg- 
komponent i ett flerbostadshus, se figur 
2. Forskningsnätverket Smart Housing 
Småland (www.smarthousing.nu) har 
visioner om att Sverige ska kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga glaspelare och balkar 
år 2025. 
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glasfasader särskilt i höga hus, men de är 
inte bärande och brandbeteendet bedöms 
ofta efter avskiljande brandkrav eller 
brandkrav på fasader. Fasader inkluderas 
därför inte i examensarbetet.

Trä-glasväggar
Trä-glasväggar är uppbyggda med tre 
material: glas, trä och ett sammanfogande 
lim. Glaset, som är huvudkomponenten, 
har som uppgift att ta upp laster men även 
att tillföra estetik då glaset är transparent. 
Ett bärande glas kräver en tjocklek på 
ungefär tio millimeter. Ett laminerat glas 
används i normalfallet, det är uppbyggt 
av separata float- eller härdade glas som 
lamineras ihop med ett tunt genomskinligt 
plastskikt, ofta polyvinylbutyral (PVB). 
Glaset kommer därmed att sitta kvar i 

folien vid brott så att inga glasbitar kan 
orsaka personskador, se figur 3. 

För att underlätta infästning till andra 
byggnadsdelar är glaset monterat i en 
träram [3]. Träramen för över lasterna 
till bjälklaget. Som utstyvningselement 
behöver väggen kunna stå emot skjuv-
krafter, därför behövs en bärande fog 
mellan trädelen och glaset. En limfog 
har dessutom fördelen att den fördelar 
lasterna över stora zoner. Glas är ett 
sprött material som är känsligt för spän-
ningskoncentrationer. Limförband mot- 
verkar spänningskoncentrationer i bind-
ningslinjen mellan glaset och träramen 
som kan uppstå vid användning av 
punktformiga förband. 

En stor del av forskningen på Linné-
universitetet har inriktat sig på vilket 

inflytande limmet har. Framförallt har 
tester gjorts på vilken styvhet limmet 
behöver ha för att få ut full effekt av 
konstruktionen, se figur 4. Testerna ut-
fördes med vertikal, horisontell och 
kombinerad belastning. Konstruktionen 
har gått till samma typ av bucklingsbrott 
under den pålagda belastningen, obe-
roende av limmets styvhet. Detta innebär 
att belastningsnivån för limfogen, träet 
och glaset var lägre än respektive materials 
hållfasthet. Detta är en stor kontrast mot 
tidigare studier enligt Kozłowski et al. 
[2] där olika typer av brott har uppstått  
i bindningslinjen. 

Användningsområdena för glasade 
konstruktioner är stora och materialet 
har fördelen att det är förnybart. Nack-
delen med glas är att det är sprött, vid 
överbelastning spricker glaset utan att 
deformeras, till skillnad från trä och stål 
som visar delvis stor plastisk deformation. 
Detta gör att glaset går till omedelbart 
brott vid överbelastning utan att uppvisa 
några tendenser till brott.

Brandkrav
Boverket utfärdar byggregler med 
hänvisningar till europeiska standarder. 
En bärande byggnadsdel ska förbli 
bärande under en brand så att risken 
för personskador är liten. Det innebär 
att en trä-glasvägg inte får gå till brott 
inom en viss föreskriven tid ifall en brand 
inträffar. Tiden är beroende på bland 
annat byggnadens höjd och användning. 
Kraven på brandmotstånd hos konst-
ruktionselement är viktigast för trä-
glasväggar. Materialets brandegenskaper 
under brandens initialskede bedöms vara 
lättare att uppfylla.

Brandglas kan utföras i klass EI (inte-
gritet och isolering), EW (integritet och 
begränsad strålning) eller REI (bärande 
och avskiljande), där REI innebär de 
högsta brandkraven. Efter en brand-
provning erhålls EI-klassificering då 
temperaturökningen har ökat med maxi-
malt 140°C på den icke brandutsatta sidan. 
Tidpunkten då temperaturökningen 
överstiger 140°C bestämmer vilket tids- 
intervall brandglaset uppfyller, till 
exempel EI 60.

Brandegenskaper
För en trä-glasvägg är det limmet och 
glasdelen som är kritiska vid brand. Även 
om träet är ett brännbart material så är 
det mindre kritiskt. Vid brand bildas 
ett lager av kol på antändningsytan som 
ger ett visst brandskydd. Temperaturen 
stiger inte i det inre, opåverkade träet 
och därmed behåller stora delar av träets 
tvärsnitt sina ursprungliga egenskaper.

	
Figur 2: Bärande trä-glas väggelement som utvecklats vid Linnéuniversitetet [3]. 

	

Figur 3: Sprickbild för olika glasvarianter: i en enkel glasskiva (vänster) spricker floatglas i stora bitar 
medan härdat glas spricker i små bitar som inte hänger ihop; i laminerat glas (höger) hålls glasskivorna 
ihop av plastskiktet mellan skivorna.

	

Figur 4: Försöksuppställning av ett trä-glaselement i dimension 1200 mm x 2400 mm under  
skjuvbelastning (vänster) samt visualisering av bucklingsmodus direkt före brott (höger). 
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Glas klarar höga temperaturer innan 
det börjar smälta, glas klarar dock inte 
temperaturskillnader. Detta innebär att 
om ena delen av glaset är varm och den 
andra delen är kall, uppstår spänningar 
på grund av att den uppvärmda delen 
utvidgas. Glasets ena del utsätts då för 
tryckspänningar och den andra delen för 
dragspännigar. När spänningsskillnaden 
blir för stor går glaset till brott. Floatglas 
klarar en temperaturskillnad på endast 
40°C. Laminerat glas är vanliga glasskivor 
fastlimmade med varandra och därför 
går även laminerat glas till brott vid en 
temperaturskillnad på 40°C. Limmet 
håller dock kvar glaset i ramen. Glasdelen 
i en trä-glasvägg kommer således att gå 
till brott i ett tidigt skede av en brand. 

Beroende på kemisk uppbyggnad 
varierar också limmens temperatur-
beständighet. De lim som har testats 
har mindre bra egenskaper vid höga 
temperaturer. Tidigare studier visar 
att lim baserade på akrylat har en bra 
lastkapacitet. Men de har mindre bra 
egenskaper vid högre temperaturer och 
kan därmed inte användas i brandklassade 
trä-glaskonstruktioner. 

Brandskydd
Det finns olika metoder för att skydda glas 
mot brand. Vanliga metoder är att ha ett 
skikt av vattenglas eller vattengel mellan 
glasen. Glaset bibehåller sin transparens 
eftersom vattengelen har samma trans-
parens som vanligt glas. Vattnet i vatten- 

glaset förångas när det utsätts för värme 
och det bildas ett ogenomskinligt skikt 
som gör att temperaturen inte överstiger 
100°C på den icke brandutsatta sidan. 
Dessa glas isolerar branden och kan där-
med uppnå EI-klass. Beroende av antal 
skikt kan glaset isolera branden i upp till 
120 minuter. Andra metoder är att an- 
vända svällande skikt mellan glasen, se 
figur 5, eller genom beläggningar på 
glaset. Glasets beläggning gör att värme-
strålningen reduceras. Glas med denna 
beläggning kan uppnå brandklass EW. 

Det finns också brandskydd för limfogar 
på marknaden. En brandbottningslist kan 
isolera limfogen från brandexponering. 
Listen sväller och skyddar limfogen.

Figur 6 visar principen för infästning 
av brandglas i en träram. Vid sidorna är 
brandglaset infäst med ett silikonbaserat 
lim och en tätningslist som sväller vid 
brand. I botten ligger en formad hård 
träskiva mot glaset som passbit, under 
den ligger en tätningslist. Infästningen 
med lim har visat sig kunna ta upp både 
vertikala och horisontella laster [2]. Inga 
brandglasvarianter har dock testats för 
lastbärande funktioner. 

Förslag till brandklassad trä-glasvägg
För att trä-glasväggen ska kunna uppfylla 
brandklass REI behöver det bärande glaset 
skyddas av ett brandglas. Konstruktionen 
i figur 7 är ett förslag till hur en 
brandskyddad trä-glasvägg kan se ut. Med 
ett brandglas som isolerar branden från 
den bärande konstruktionen kommer 
brandklass REI att kunna uppfyllas. 
Brandglasets uppgift är att skydda den 
bärande konstruktionen från brand, 
så att glaset och limmet i den bärande 
konstruktionen kan bibehålla sina 
egenskaper. Den bärande konstruktionen 
ska klara att ta upp all belastning.

Problem som kan uppstå är att 
brandglaset utsätts även för mekaniska 
laster. Brandglas har inte testats för att 
kunna ta upp last varken vid normala 
förhållanden eller utsatt för brand-
påverkan. För att det bärande glaset 
ska ta upp merparten av lasten behöver 
brandglasets limfog ha en lägre styvhet än 
det bärande glasets limfog. På grund av 
att en limfog med låg styvhet deformeras 
mer än en med en hög styvhet tar den 
styva limfogen upp större andel av lasten. 
Styvheten hos limfogen kan varieras 
genom att använda olika styva lim, 
men också tjockleken har betydelse. En 
tunnare limfog tar större andel av lasten 
än en tjock limfog, lastflödet kan därmed 
styras. 

För att en trä-glasvägg ska godkännas 
för en viss brandteknisk klass behövs 

	

Figur 5: Exempel på brandglas vid normal temperatur (vänster) och vid brand (höger).

	

Figur 6: Trä-glasvägg som kan 
uppfylla EI-klass med brandglas.

	

Figur 7: Förslag till bärande 
trä-glasvägg skyddad med brand-
glas, som kan uppfylla brandklass 
för bärande konstruktioner (REI).
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en väl utformad konstruktion. Med 
konstruktion menas här att inte bara 
glaset, limmet och träramen, utan även 
glasningslister, fogband, fogmassa, fäst-
doner med mera behöver uppfylla kraven 
i sin helhet.

Förslag till fortsatt arbete
Förslaget som visas i figur 7 måste 
naturligtvis granskas och genomgå för- 
djupad analys. Lastfördelningen i konst-
ruktionen behöver analyseras för att 
säkerställa att det bärande glaset tar upp 
merparten av belastningen både vid 
rumstemperatur och vid brandpåverkan. 
Ännu viktigare är att brandglaset tar 
upp en liten del av belastningen vid 
rumstemperatur utan att brandsäkerheten 
äventyras. Det antas att brandglaset 
förlorar sina lastbärande egenskaper vid 
brandpåverkan, så att det bärande glaset 
dimensioneras för att kunna ta upp hela 
belastningen. Det bärande glaset kommer 
då att klara belastningen när brandglaset 
har förlorat sina lastegenskaper. 

Nuvarande brandglaslösningar är 
klassificerade endast för avskiljande 
förmåga, det vill säga i brandklass EI. För 
att den föreslagna konstruktionen ska 
godkännas för REI behöver den uppfylla 

kraven för bärförmåga enligt i SS-EN 
1365–1. Problem som kan uppstå är hur 
infästningen för brandglaset ska göras 
så att konstruktionen kan godkännas i 
sin helhet. Det fortsatta arbetet kräver 
experimentella studier som kan starta i 
liten skala.

Slutsatser 
Det finns stora möjligheter att kunna 
använda glas som ett bärande material. 
Tillsammans med rätt lim och träram 
bildas en stark konstruktion som klarar 
stora laster. Forskningen har hittills 
enbart inriktat sig till att testa enskilda 
byggnadselement. Fortsättningsvis bör 
hela hus med en stomme av glas studeras. 

Ur ett brandperspektiv har trä-
glasväggen en stor utmaning framför 
sig. Utmaningen är att sätta ihop ett 
system där glasskivorna och limmet 
isoleras från branden och värmen. I och 
med att speciella brandglas finns ute på 
marknaden och uppfyller de isolerande 
brandkraven, finns stora möjligheter 
att hitta en lösning, antingen genom att 
använda sig av brandglasens vattengel 
och applicera denna på trä-glasväggen; 
alternativt genom att göra experiment och 
försöka få brandglasen att bli bärande. 

Ekonomin är fortfarande en utmaning, 
idag är det dyrt att bygga i glas. Det saknas 
även beräkningsmetoder och standarder 
för bärande glaskonstruktioner.

Forskningsnätverket Smart Housing 
Småland har som ett mål att bana väg för 
svensk tillverkning av konkurrenskraftiga 
byggsystem i trä-glas. Detta är en bra och 
trovärdig målsättning och det finns alla 
möjligheter att vi kommer se hus byggda 
med glas inom 10 år. 
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