Issue 1-2019 . FBT CVI 20190601

Checklista och vägledning vid inköp
av brandimpregnerat trä

FÖRORD
Brandskydd är sällan frivillig åtgärd i ett byggnadsverk där kraven på egenskap och dokumenation är strikt reglerad i förordningar som Boverkets BBR, Plan, -och Bygglagen
PBL (SFS 2010:900) och Byggproduktförordningen 305/2011.
Därför har FBT tagit fram denna vägledning i syfte att underlätta dokumentationskontroll av träprodukter som brandimpregnerats i samband med upphandling.
Ansvar för byggnadens brandsäkerhet vilar på byggherrens axlar, men det är inköpsavdelning ansvar att säkerställa att produktegenskaperna uppfyller kravkriterier som
angets i brandskyddsdokumentationen.
Det finns en mängd kriterier som måste uppfyllas och denna inköpsguide hanterar
några av de viktigaste funktion och dokumentationskraven. Ett råd från FBT är att alltid
använda tredjeparts oberoende dokumentation från anmält organ t.ex. RISE. Om sådan
dokumentation saknas och att leverantör istället presenterar intyg och utlåtanden från
enskilda konsulter så kan det vara tänkvärt att backa tillbaks och fundera över varför dokumentation från anmält organ inte visas upp. Kanske saknas dokumentationen eller så
kanske resultatet inte är tillräckligt bra i relation till kravspecifikationen?
Bästa sätt att verifiera produktens prestanda enligt nationella byggregler t.ex. Boverkets
BBR, Plan, -och Bygglagen PBL efterlevs är att använda produkter som omfattas av typgodkännandebevis. En tillverkare med innehav av typgodkännandebevis har granskats
och uppfyller kraven för CE märkning, CE certifiering, prestandadeklaration, tillverkningskontroll, långtidsbeständiga egenskaper för exteriör miljö, hygroskopiska godkända egenskaper för interiör miljö samt VOC godkännande.
// Värt att känna till är att det inte är olagligt att köpa ej CE märkta produkter även om
de inte får användas men det är olagligt för tillverkaren att placera produkter på marknaden utan CE märkning.
// CE certifikat och prestandadeklaration inte innebär att nationella lagkrav uppfylls.
Däremot måste CE märkning och prestandadeklaration finnas för att Boverkets krav på
CE märkning samt prestandadeklaration skall uppfyllas.

// Grundlagarna står över alla andra lagar och har därmed en speciell
ställning. Det betyder att innehållet i de andra lagarna aldrig får strida
mot vad som står i grundlagarna.

FÖRORDNING

Bindande krav

LAG

// Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900) omfattar en mängd olika
lagkrav bl.a. på tekniska egenskaper, tillverkningnskontroll och livslängd.
Med livslängd relaterat till brandskyddat trä menas att brandegenskap
skall ha verifierade beständiga egenskaper. Idagsläget tillämpas provningsmetod CEN/TS 15912:2012 eller EN16755:2017.
// Förordning är ett skall-krav t.ex. EUs Byggproduktförordning 305/2011,
med krav att alla produkter inom ramen för att ingå i en harmoniserad
produktstandard t.ex. EN14915:2013 skall vara prestandadeklarerad för
specifikt träslag samt CE märkt med innehav av ”Certificate of Constancy
of Performance, AVCP system 1”

FÖRESKRIFT

// I Boverkets BBR anges en mängd olika föreskrifter och allmänna råd.
Föreskrifter är skall-krav medan allmänna råd är rekommendation till hur
krav kan uppnås som lägsta krav. Att förordningar och föreskrift efterlevs
är Byggherrens ansvar att redovisa.

ALLMÄNNA RÅD

// Allmänna råd är miniminivå för prestandakravet. Det är alltid tillåtet
att välja högre prestanda än minimikravet, men inte lägre. Avvikelse från
minimikravet innebär att nedströmsanvändarens inköpsavdelning d.v.s
Byggentreprenören måste för Byggherren styrka att funktionskraven
fortfarande uppnås trots avvikelsen.
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GRUNDLAG

CHECKLISTA - INKÖP AV BRANDIMPREGNERAT TRÄ
1.1 Ange Leverantör

2. Krav på certifiering

CERTIFIERING

Alla tillverkare av brandimpregnerat trä
skall inneha (CE) Certificate of Constancy
of Performande, från anmält organ t.ex.
RISE (No.Body.0402.)

3. Prestandeklaration
Byggproduktförordningen CPR 305/2011
ställer skall-krav på prestandadeklaration
för varje enskilt träslag.

4. Kvalitetsledningssystem
Tillverkare skall inneha ett kvalitetssystem för att inneha certifikat t.ex. ISO
9001:2015.

TILLHÖRANDE HANDLING BESTÄNDIG

BRANDKLASS

5. Euroklass (13501-1)
Enskilt träslag måste specifikt ingå i ett
certifikat d.v.s. gran kan t.ex. inte ersätta
furu och viceversa.

6. Fasadbeklädnad SP-Fire 105
Enskilt träslag måste uppfylla SP-Fire 105
och inneha långtidsbeständiga egenskaper
enligt CEN/ts 15912 EXT eller EN16755
EXT.

7. Beständiga egenskaper
Brandskyddsmedlet (inte träet) skall vara
certifierat enligt EN16755:2017 EXT eller
CEN/ts 15912:2012 EXT för att kunna
användas i exteriör miljö.

7. Tillhörande dokumentation
Nedströmsanvändare har skyldighet att
kontrollera att produktens egenskaper
uppfyller tekniska egenskaper för projektet. Det samma gäller för tillhörande
handlingar som skall finnas tillgängliga för
efterlevnad och kontroll av t.ex. målningsystem, monteringsförhållande, bakomliggande substrat, avfall, drift & skötsel,
personskydd m.m.

1.2 Ange Projektnamn

2.1 Finns Certifikat Nr.

Kommentar.

Ja
Saknas

Klassifikationsrapport är inte
ett certifikat och kan inte
ersätta kravet på innehav av
certifikat från anmält organ.

3.1 Finns prestandadeklaration.

Kommentar.

Ja

Declaration of Performance
(DoP) skall följa riktlinjer enligt
SS EN14915, CPR 305/2011
Annex ZA, AVCP system 1.

Certifikat Nr: ____________

DoP Nr: ____________

Sakns

4.1 Finns Certifikat Nr.

Kommentar.

Ja
Saknas

Saknas kvalitetsledningssystem så saknas ofta rutiner.
Hur säkerställs upptagningsmängd, kvalitet, torkning?

5.1 Ange brandklass för träslaget.

Kommentar.

B-s1,d0

Brandklassen skall vara
verifierad mot monteringförhållandet t.ex. glespanel,
luftspalt.

Certifikat Nr: ____________

B-s2,d0

Med luftspalt

B-s3,d0

eller utan luftspalt

6.1 Finns Typgodkännandebevis

Kommentar.

Ja
Saknas

Utlåtande från RISE för
metod SP-Fire 105 innebär
inte att CEN/ts 15912 EXT
eller EN16755 uppfylls.

7.1 Ange detaljer om godkännande

Kommentar.

Godkänd Ja
Certifikat Nr:__________
Godkännande saknas
Godkänd utan målning, Ja
Nej
Godkänd med målning, Ja
Nej

Utvärdering via ISO 5660-1.
Värmeutveckling max
150kW/m2 med högst 20%
ökning från ingående data.

7.1 Finns tillhörande handlingar

Kommentar.

Monteringsanvisning. Ja
Målningsanvisning.
Ja
Substrat bakom panel. Ja
Byggavfallshantering. Ja
Personskydd.
Ja
Miljödeklaration.
Ja
Drift & skötsel.
Ja
Bearbetning.
Ja
Förvaring
Ja
Infästning
Ja

Detta är exempel på tillhörande handlingar men fler kan
självklart vara av intresse t.ex.
surt vatten (lågt pH),
avvattning, kvalitetskrav,
reklamationshantering,
rengöring m.m.

Certifikat Nr: ____________

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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1. Ange varunamn
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