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Brandsäkra träfasader 
– europeisk översikt
Arkitekter och ingenjörer blir allt-
mer intresserade av träfasader 
av både estetiska skäl och av 
miljöskäl, och inte bara i träbygg- 
nader. Funktionskrav har under- 
lättat träanvändning i flervån-
ingsbyggnader, men möjligheterna 
att använda synligt trä inomhus 
och i fasader är fortfarande be- 
gränsade. Det finns dock flera 
möjligheter att uppfylla kraven, 
till exempel genom att använ-da 
utsprång över fönster, brand-
klassade fönster, automatiska 
fönsterluckor eller sprinklers. Fle- 
ra träfasadsystem uppfyller åtmin- 
stone den europeiska brandklas-
sen D-s2, d0, men vissa länder 
kräver fullskalig brandprovning. 
Denna artikel bygger på ett ny- 
ligen publicerat europeiskt vägled- 
ningsdokument [1]. Det presen-
terades även vid en fasadkonferens 
i september 2019 [2].

Lagkrav 
Syftet med lagkrav för fasader är att 
förhindra snabb brandspridning till 
våningar ovanför. Det finns för närvarande 
ingen europeisk brandprovningsmetod för 
fasader i full skala, men utveckling pågår 
[3]. Brandprovningsmetoder för fasader 
som används i Europa sammanfattas i [1]. 
Kraven varierar avsevärt, se figur 2.
Den enda europeiska lösningen för att 
utvärdera fasaders brandegenskaper är 
f.n. att använda samma brandklasser 
som för invändiga ytor. Vissa länder har 
dock ytterligare krav bl.a. Sverige, där den 
fullskaliga metoden SP Fire 105 används. 
Sverige liksom flera europeiska länder har 
dessutom krav på att fasaddelar inte får falla 
ned vid brandpåverkan för att säkerställa 
säkerheten för räddningspersonal och 
allmänhet.

Brandscenarier för fasader
Det finns i princip tre scenarier för 
fasadbränder, se figur 3:

1. Strålning från en brand utifrån till 
exempel en närliggande byggnad 

2. Brand nära fasaden till exempel från 
ett fordon eller en container

3. Brand inuti byggnaden i ett rum med 
åtminstone en öppning mot fasaden

Forskning har visat att scenario C 
är allvarligast eftersom det ger högst 
brandpåverkan på fasadytan. Vanliga 
fönster går normalt sönder inom några 
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Figur 2: Möjligheter att 
använda träfasader i 
f lervåningsbyggnader 
utan sprinkling.

Figur 1: Flervåningshus med träfasad i Schweiz [1].
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minuter efter övertändning av rummet. 
Av den anledningen simulerar de flesta 
fullskaliga brandprovningsmetoder för 
fasader flammor ut från ett övertänt rum 
eller lägenhet. 

Åtgärder för att förhindra fasadbränder
Träfasader är vanliga i småhus och 
lägre byggnader upp till två våningar, 
där brandrisken bedöms som låg. Men 
för högre hus finns begränsningar och 
specifika åtgärder måste vidtas för att 
minska risken till en acceptabel nivå.
Nedan sammanfattas några sådana 
möjligheter som hindrar flammor från 
ett övertänt rum att slå ut genom fönster. 
Åtgärderna kan tillåta upp till 100 
procent träfasad, till exempel sprinkling, 
flamskärm över fönster, brandklassade 
fönster och en automatisk fönsterlucka. 

Sprinklade byggnader
Sprinkler i byggnader kontrollerar en 
brand i ett tidigt skede så att övertändning 
förhindras eller senareläggs. Därmed ökar 
möjligheterna till utrymning och dödsfall 
är sällsynta i sprinklade byggnader. 
Dessutom kan så kallade tekniska byten 
tillåtas, till exempel träfasad i flera 
våningar, eftersom risken för flammor 
genom ett fönster från en övertänt rum 
eliminerats. Användningen av sprinkler 
varierar mellan länder. I Sverige kan 
brännbar fasadbeklädnad användas upp 
till åtta våningar enligt BBR.

Flamskärm över fönster
En flamskärm över fönster leder bort 
flammorna från fasaden. Risken för 
brandspridning minskar därmed. En 
flamskärm som sticker ut minst 80 cm 
ut från fasaden har visats förhindra 
brandspridning.

Brandklassade fönster
Brandklassade fönster med brandmot-
stånd på minst 15 eller 30 minuter be-
gränsar risken för att flammor sprids 
utmed fasadytan. Sådana fönster måste 
emellertid vara låsta och är därför lämpliga 
främst för kontorsbyggnader.

Automatisk fönsterlucka
En fönsterlucka som stängs automatiskt 
vid brand begränsar risken för flammor 
ut genom ett fönster på samma sätt 
som brandklassade fönster. Luckan kan 
bestå av en panel gömd bakom 
fasadbeklädnaden. Vid brand stängs den 
automatiskt av en temperaturdetektor 
inuti fönstret. Vid normala förhållanden 
kan luckan stängas manuellt för att även 
skydda mot sol, ljus och buller. En sådan 

lucka har brandprovats och uppfyllde 
drygt 30 minuters brandmotstånd.

Brandskyddade träpaneler
Brandskyddsbehandling kan förbättra 
brandegenskaperna hos träprodukter och 
den högsta europeiska brandklassen för 
brännbara produkter, klass B, kan uppnås. 
För att kunna användas i fasader måste 
även ett fullskaligt brandprov uppfyllas i 
länder där ett sådant prov krävs. 
Den långsiktiga beständigheten hos 
brandegenskaperna måste också visas, 
eftersom endast få behandlingar tål 
utomhusanvändning [5]. En europeisk 
standard EN 16755 för provning och 
klassificering publicerades nyligen [6]. Två 
bruksklasser för inomhusbruk ingår INT1 
och INT2 och en klass för utomhusbruk 
EXT, som måste uppfyllas för fasader.

Detaljlösningar för att förhindra 
brandspridning längs fasaden
Detaljlösningar är mycket viktiga för 
att flervåningsbyggnader ska upp- 
fylla brandkraven, vilket gäller obero-
ende av konstruktionsmaterial. De 
flesta länder kräver någon form av 
brandstopp bakom fasadbeklädnaden 
och mellan våningsplanen [1]. Nedan 
ges rekommendationer för att förhindra 
flamspridning längs fasader.

Brandspridning längs fasadytan
Ju högre byggnaden är desto högre 
reaktion på brandprestanda bör krävas. 
Brännbara fasader till exempel trä utan 
ytterligare passivt eller aktivt brandskydd 
bör begränsas till byggnader där utvändig 
brandsläckning är möjlig, till exempel 
upp till 8 våningar. Vid användning av 
träfasader bör avståndet mellan byggnader 
vara minst 6 - 8 m. Som ett alternativ bör 
strålningsnivån på närliggande byggnad 
begränsas till maximalt 15 kW/m².

  Scenario A  Scenario B  Scenario C 

Strålning 

Figur 3: Brandscenarier för fasader. Scenario C ger högst brandpåverkan.
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Figur 4: Principen för ett så kallade tekniskt byte vid installation av sprinkler i byggnader.

Figur 5: Bruksklass EXT visar att en brandskyddad 
träpanel klarar utomhusanvändning enligt EN 
16755 [6].
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Brandspridning i luftspalt bakom fasaden
Luftspalter bakom fasadbeklädnader 
måste avskiljas på varje våningsplan för 
att undvika skorstensbrand i luftspalten. 
Samtidigt måste luftspalten vara tillräckligt 
ventilerad, vilket kan uppnås genom att till 
exempel använda perforerade bleck eller 
brandstopp om sluts vid brandpåverkan.

Brandspridning till och på vindar
En fasadbrand kan lätt spridas till 
vinden, vilket kan vara förödande, 
eftersom branden kan spridas över hela 
vindsutrymmet. Det enklaste sättet att 
förhindra en sådan brand är installera 
avskiljande konstruktioner över varje 
underliggande brandcell/lägenhet.

Kvalitet och utförande på byggarbetsplats
Inspektion av utförande på byggarbetsplats 
är avgörande för alla byggnader, 
oberoende av byggmaterial. För större 
byggnader behövs en tredjepartskontroll. 
En ny nordisk standard för översyn och 
kontroll har publicerats 2019 [7]. Den 
håller på att introduceras internationellt.
Rätt utförande av detaljer kan kontrolleras 
endast under byggperioden, och kvali-
teten på utförandet bör övervakas nog-

grant av den ansvariga entreprenören. 
Kritiska områden, som gränssnitt mellan 
olika kontrollfunktioner, behöver särskild 
uppmärksamhet.

Slutsatser 
Träfasaders brandbeteende beror bland 
annat på träpanelens struktur och 
riktning, dess arkitektoniska drag, och av 
bakomliggande konstruktion inklusive 
eventuella luftspalter. Fasadens bidrag till 
brandspridning kan förhindras genom 
att använda skyddsmetoder som hindrar 
flammor från ett övertänt rum att sprida 
sig över fasaden genom:

• sprinklers inne i byggnaden
• flamskärmar över fönster
• brandklassade fönster
• automatiska fönsterluckor
• avstånd mellan byggnader
• brandskyddsbehandlat trä

Långtidbeständigheten hos brandskydds-
behandlingar vid utomhusanvändning 
måste verifieras. Den europeiska stan-
darden EN 16755 för testning och 
klassificering av långtidsbeständigheten 
bör användas. Bruksklass EXT för utom-
husanvändning behövs för fasader.  
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