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Sammanfattning 
Anlagda skolbränder har i Sverige varit ett stort återkommande problem under de senaste femton 

åren. Det genomsnittliga antalet anlagda skolbränder mellan 2000 och 2014 har varit 285 fall per år 

som motsvarar 50 % av det totala antalet rapporterade bränder i skolbyggnader. Detta är ett välkänt 

problem och mycket forskning har gjorts på ämnet under de senaste åren. Utredningar har främst varit 

inriktade på system för detektering av rök och värme, sätt att förebygga bränder samt förhindra 

ungdomar från att anlägga bränder. 

En annan del av problemet som delvis har utretts är hur skolbyggnader är konstruerade. Cirka 50 % av 

de anlagda skolbränderna har startats utanför skolbyggnaden. I Sverige är det tillåtet att upprätta 

byggnader i upp till två våningar med träfasader i enlighet med gällande byggregler, vilket är en av 

anledningarna att många skolbyggnader i Sverige är byggda med just träfasader. 

Den mest kritiska delen i en träfasad sett från ett brandsäkerhetsperspektiv är takfoten i och med att 

de i regel byggs med en öppning för att släppa in luft och ventilera vindsutrymmen. En träfasad är 

brännbar till skillnad från en betongfasad. Därför är risken större att en brand sprider sig till vinden i 

en byggnad med träfasad eftersom fasaden utgör bränsle för branden, vilket inte är fallet hos till 

exempel en betongfasad. Om branden sprids till vinden kan den obehindrat växa och snabbt spridas 

vidare. För att utvärdera träfasader, eller andra brännbara fasader, har en första version av en ny 

provningsmetod tagits fram för att på ett enkelt och billigt sätt utvärdera systemets brandegenskaper 

vid en utvändig, mindre brand. 

Detta examensarbete har genomförts inom ramen för brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet i samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Brandkonsulten AB. Som en 

del i detta arbete har intervjuer genomförts med ett antal personer involverade i provning och 

utvärdering av konstruktioner och brandutredningar. Syftet med intervjuerna har varit att identifiera 

tänkbara svagheter i ett fasadsystem så att de kan utvärderas i en ny provningsmetod. I tillägg till 

intervjuerna har mycket material studerats från projektet ”Anlagd Brand” vars slutrapport 

presenterades 2013. 

Med den svenska provningsmetoden ”SP Fire 105” som grund har en ny provningsmetod utvecklats i 

detta arbete. Avsikten med den här studien har varit att skapa en ram till provningsmetod med 

potential att utvecklas och bli en vedertagen metod för utvärdering av fasader avsedda för byggnader 

i brandteknisk klass Br2 där egendomsskyddet är viktigt. Skolor ingår ofta i denna kategori och 

eftersom skolor är särskilt utsatta för anlagda bränder är avsikten med den nya provningsmetod att 

testa fasadsystem som är avsedda att användas i nya skolbyggnader i synnerhet och liknande 

byggnader i allmänhet. Den föreslagna metodiken kommer att behöva provas och utvärderas 

ytterligare innan den kan tas i drift. 

Den nya provningsmetoden fokuserar på specifika detaljer i en fasad för att generera ett informativt 

och användbart resultat. Den befintliga metoden SP Fire 105 utvärderar ett helt annat brandscenario 

och är en betydligt tuffare metod, varför den metodik som presenteras här får ses som ett komplement 

till befintliga testmetoder. Observationer och mätningar görs av brandspridning och 

temperaturförändringar i takfoten, vid fönsterinfästningar och i eventuella luftspalter. Med dessa 

parametrar har kriterier tagits fram för en klassificering där en kritisk temperatur har valts till 280⁰C 

och en kritisk tid till 20 minuter. Kritisk temperatur syftar på att temperaturerna är för höga för att 

kunna anses vara acceptabla. Kritisk temperatur har valts till 280⁰C då det är vid den temperaturen 
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som brännbara gaser börjar avges och en stor risk för brandspridning föreligger. Om den kritiska 

temperaturen uppnås inom 20 minuter bedöms räddningstjänsten inte längre kunna förhindra 

brandförloppet i erforderlig omfattning.   
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Summary 
Arson in schools has been a big problem in Sweden over the last fifteen years. The average amount of 

school arsons between 2000 and 2014 was 285 cases each year which corresponds to 50 % of the total 

amount of reported fires in school buildings. This is a well-known problem and a lot of research has 

been done in this area. Investigations has been done about fire and heat detection systems, different 

technical factors’ significance in fire scenarios and how to prevent adolescents from starting fires. 

Another part of the problem that partly has been investigated is how the schools are constructed. 

Roughly 50 % of the arsons are started outside of the school building. In Sweden one and two-storey 

buildings are allowed to be built with wooden facades in accordance with the building code, which is 

one of the reasons why many schools are built with wooden facade systems  

The most critical part in a wood façade system out of a fire safety perspective is concluded to be the 

eaves because of how they usually are built to let air pass through to ventilate the attic. A wood façade 

is combustible and therefore not as well resistant to a fire compared to a concrete façade that is non-

combustible. Since a combustible façade contributes with fuel to the fire and increase the risk of spread 

it’s more likely that the fire reaches the attic by the façade if it’s made out of wood compared to 

concrete. A first version of a new test method for combustible façades have been developed in this 

report to make it possible to evaluate a combustible wood façade system in advance to make sure it’s 

resistant enough, even though its unavoidable to get around the fact that it will burn. 

As part of this B.Sc. thesis in Fire Protection Engineering at Luleå University of Technology, in 

cooperation with SP Technical Research Institute of Sweden and Brandkonsulten AB, a number of 

people involved in testing methods and fire investigations has been interviewed to find a way of taking 

all weaknesses of a façade system into account in this new test method. In addition to the interviews 

a lot of material has been studied from a Swedish project about arson where the final report was 

presented in 2013. 

With the Swedish test method “SP Fire 105” used as a basis the new test method has been developed 

in this report to its first version. The intention with this study is that this, first version  shall be further 

evaluated and developed into an accepted method able to increase the property protection of 

buildings with wood façades specifically in building class Br 2 according to the Swedish building 

regulations. School buildings are often included in this building class and since school arson is a big 

problem in Sweden this method is especially developed to increase the property protection of schools.  

The new test method is focused on specific details and parts of a façade system to provide a more 

informative and useful result compared to SP Fire 105. Observations and measurements of flame 

spread and temperature changes in the eave, over the window joints and in the air gap are made. With 

these parameters in consideration criteria’s has been chosen for a critical temperature of 280⁰C at a 

critical time of 20 minutes. Critical temperature is considered to be a temperature when it’s too high 

to avoid a critical fire spread with great property damage. The temperature of 280⁰C is chosen because 

it’s when wood is starting to emit flammable gases. Critical time is also considered to be a time when 

it’s too late to intervene and prevent great property damage. 
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1. Inledning 

I Sverige har det sedan millennieskiftet fram till 2014 anlagts i genomsnitt 285 skolbränder årligen. 

Samhällets kostnad för dessa bränder har under denna period, enligt Höjer (2012) uppgått till cirka 500 

miljoner kronor årligen. Flera projekt och studier har genomförts det senaste decenniet för att 

utvärdera problemet genom att studera hur bränderna skulle kunna detekteras tidigare och hur 

antalet anlagda bränder kan begränsas. 

En av anledningarna till de stora kostnader som anlagda skolbränder leder till, utöver det stora antalet 

bränder, är enligt Zetterström1 som är sakkunnig på bränder hos Svensk Försäkring2 att bränderna ofta 

leder till totalskador. Om branden på något vis sprider sig in i en byggnad blir det utöver brand- och 

rökskador stora skador till följd av mängden släckvatten som räddningstjänsten använder. Målet med 

det här examensarbetet är att ta fram en ny provningsmetod för träfasader i byggnader som tillhör 

byggnadsklass Br 2 eftersom många skolor som byggs utförs med träfasad och tillhör denna klass. 

Tanken är att provningsmetoden som tas fram sedan ska kunna utvärderas och utvecklas så att den 

kan bli en vedertagen metod som kan användas för att stärka det byggnadstekniska brandskyddet i 

byggnader i byggnadsklass Br 2 med träfasader och minska risken för totalskador. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att reda ut om det finns behov av speciella krav för särskilda fasader i 

exempelvis skolor och hur dessa krav skulle kunna verifieras genom provning. En stor del av studien 

behandlar hur denna typ av fasader skall kunna utvärderas och hur en modifierad provningsmetodik 

skall kunna utformas. Med ”särskilda fasader” avses fasader i byggnader om högst två våningar där 

inga högre krav ställs på fasadens ytskikt och träpanel därför ofta används. Skolbyggnader uppförs i 

stor utsträckning på detta vis. Eftersom skolor är särskilt utsatta för anlagda bränder skall denna 

rapport kunna skapa förutsättningar för att skolor i framtiden kan byggas säkrare från brandsynpunkt 

och i och med detta minska egendomsskador till följd av brand. 

1.2 Frågeställningar 
Nedan listas de frågor som ligger till grund för resultatet i denna rapport.  

 Finns det några mönster som visar på svagheter i fasadkonstruktioner i låga skolbyggnader 

där bränder anlagts som lett till spridning i eller på fasader? 

 Finns det behov av en ny provningsmetodik för fasader i låga skolbyggnader i högst två 

våningar? 

 Hur kan i så fall en ny provningsmetodik utformas för fasader i låga skolbyggnader i högst två 

våningsplan? 

  

                                                            
1 Hans-Eric Zetterström Brand- och riskingenjör på avdelningen Risk- och skadeteknik vid Länsförsäkringar, 
telefonsamtal 17 september 2015 
2 Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. 
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1.3 Avgränsningar 
Att utveckla en ny provningsmetod för fasaders brandegenskaper har bedömts överskrida de tidsramar 

som funnits att förhålla sig till i detta arbete. Därför skall det poängteras att den i rapporten 

presenterade metodiken endast är ett förslag som kräver ytterligare arbete med att se på 

repeterbarhet, reproducerbarhet och möjligen alternativa metoder innan den kan tillämpas. 

Eftersom förslag på en ny provningsmetod presenteras i rapporten kommer detta förslag hänvisas till 

som provningsmetoden eller den nya provningsmetoden, trots att rapporten och förslaget på den nya 

provningsmetoden är tänkt att utgöra ett underlag för ett framtida arbete.  
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet gjorts, det vill säga metodiken som tillämpats för att komma fram 

till de resultat som presenteras. För att kunna visa ett relevant och tillförlitligt resultat är det av yttersta 

vikt att valda metoder vid informationsinsamling är väl motiverade och försvarbara. Metoderna bygger 

på följande strategi för insamling av information som presenteras nedan. 

Informationen som behöver inhämtas är statistik som visar när fasader medverkat till brandspridning 

vid anlagda bränder i skolor. Därtill behöver underlag tas fram för hur utsatta skolbyggnader med 

träfasad är jämfört med andra byggnader. Slutligen skall det säkerställas vilka delar av en 

fasadkonstruktion som är särskilt känsliga för brandspridning. Det behöver utredas vilka för- och 

nackdelar det finns i befintliga provningsmetoder och hur ett fasadtest kan optimeras för att fasadens 

brandegenskaper noggrant skall kunna utvärderas. 

Framtagandet av förslag på en ny provningsmetod har baserats på olika underlag, bland annat statistik 

inhämtad från databasen IDA hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den 

befintliga, och i Sverige vedertagna, provningsmetoden SP Fire 105 har också legat till grund vid 

utveckling av den nya provningsmetoden.  

Vid framtagandet av en ny provningsmetod är det viktigt att först skapa kännedom om befintliga 

metoder. Även om dessa kan vara framtagna i andra syften jämfört med den nya provningsmetoden 

har de under tid kunnat utvärderas och omformas. Genom att skapa kännedom om andra metoder 

kan en grund till provningsmetoden utformas. Med en sådan grund som utgångspunkt kan 

provningsmetoden anpassas efter de särskilda förutsättningar som är relevanta för aktuella 

fasadkonstruktioner. 

Efter att information om befintliga metoder insamlats och bearbetas har ett underlag tagits fram för 

den nya provningsmetodens särskilda egenskaper. Med särskilda egenskaper avses de detaljer som 

ska studeras och utvärderas i samband med ett test. Detta har gjorts genom analys av statistik och 

litteratur som berör anlagd brand i skolor. Genom denna analys har återkommande svagheter i 

fasadkonstruktionerna identifierats. Utifrån den analysen har provningsmetoden kunnat anpassas så 

att samma svagheter ska kunna utvärderas med hjälp av resultatet som testet genererar. 

Utöver litteratur och statistik finns det även personer som har relevant kunskap på områdena 

provningsmetoder och anlagda skolbränder. För att ta tillvara på dessa personers expertis har 

intervjuer genomförts. Personerna som kontaktats och intervjuats har valts ut dels med hänsyn till 

deras särskilda kompetenser och dels med hänsyn till deras erfarenheter som har beaktats för att 

provningsmetoden ska få större relevans. På detta vis har förutsättningar skapats för att metoden skall 

kunna tas i bruk i ett senare skede. Personerna som valts ut för intervjuer har, utöver deras expertis, 

valts ut då deras ståndpunkter i det här arbetets frågeställningar inte bedömts styras av om det ska 

eller inte ska byggas hus i trä. Intervjuade personer har ansetts förespråka säkerhet och 

byggnadskvalitet vilket tanken är att den nya provningsmetoden ska bidra till. 

Vald strategi bygger således på flera olika metoder som skapat en redundans vilket har bidragit till en 

relativ kvalitetssäkring i framtagen provningsmetod.  
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3. Statistik 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssätt för insamlingen av det statistikunderlag som har använts 

under studien. Motivering till vilken statistik som har använts och varifrån statistiken är hämtad 

presenteras här. Därefter sammanfattas och beskrivs statistiken som berör bränder i skolbyggnader i 

Sverige sedan millennieskiftet.  

3.1 Källor för statistik 
Den källa som ligger till grund för presenterad statistik rörande bränder i denna rapport kommer 

endast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och deras statistikverktyg (IDA). Den 

statistiken bygger på de rapporter som räddningstjänsten sammanställer och skickar till MSB efter 

varje avslutad insats. Andra tänkbara källor som grundar sin statistik på andra underlag är exempelvis 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och försäkringsbolag. En bedömning har gjorts att statistiken från MSB 

är tillräckligt detaljerad för syftet i denna rapport, det vill säga att ge läsaren en bild av anlagda 

skolbränders omfattning i Sverige. Avvikelser som eventuellt hade upptäckts vid en jämförelse av 

annan statistik anses därför vara av mindre betydelse. 

3.2 Övergripande statistik berörande brand i skola 
Under perioden 2000-2014 har åtskilliga insatser från räddningstjänsten utförts där skolbyggnader 

brunnit. Av totalt 8019 sådana insatser under denna period har 3990 stycken, det vill säga närmare 

50 %, varit anlagda med uppsåt enligt MSB (2015). Detta innebär att Sverige sedan millennieskiftet 

fram till 2014 i genomsnitt drabbats av 285 anlagda skolbränder per år. Därtill kvarstår 16 % av 

insatserna med okänd brandorsak. Nedan i Figur 1 illustreras fördelningen av olika brandorsaker enligt 

MSB (2015). 

 

Figur 1: Andelen insatser till bränder i skolor fördelat per brandorsak, för perioden 2000-2014. 
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I Figur 2 presenteras antalet insatser för respektive brandorsak enligt MSB (2015). 

 

Figur 2: Antalet insatser till bränder i skolor per brandorsak under perioden 2000-2014. 

Att skolbränder är ett samhällsproblem i Sverige har tidigare konstaterats och detta har utvärderats, 

bland annat i projektet ”Anlagd Brand” som initierades år 2007 på uppdrag av Brandforsk3. År 2013 

presenterades slutrapporten som bygger på diverse olika publikationer som finns presenterade i 

projektet (Anlagd brand, 2015). En stor del i projektet bestod i att hitta lösningar på hur antalet och 

omfattningen av anlagda bränder i skolbyggnader kan minskas, bland annat genom tekniska system 

som detektion av brand vid takfot och sprinklersystem i en rapport av Johansson, Strömgren & van 

Hees (2013). I en annan rapport från projektet av Andersson, Andersson, Dahl & Mårtensson (2009) 

diskuteras metoder för hur förändring av unga människors miljö kan leda till ett minskat antal anlagda 

bränder i skolor. Vad som saknas från projektet är hur man byggnadstekniskt kan påverka 

konsekvenserna av en anlagd brand genom ett förebyggande arbete när skolor byggs.  

  

                                                            
3 Brandforsk är i Sverige ett organ med uppgift att initiera, bekosta och följa upp diverse brandforskning.  
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4. Svenska byggregler och styrande krav 
Beroende på en byggnads utformning, storlek och våningsantal råder olika lagkrav på fasader. Dessa 

faktorer avgör hur en byggnad kategoriseras mellan de fyra olika brandtekniska klasserna som finns 

beskrivna i Boverkets byggregler (BBR 22, 2015); Br0, Br1, Br2 och Br3 där Br0 är den klass med störst 

skyddsbehov och Br3 den med lägst skyddsbehov. Förutom detta kan verksamheten i byggnaden 

påverka kraven. I BBR finns sex olika verksamhetsklasser (Vk) där Vk 2 innefattar skolverksamhet. Vk 2 

är indelad i tre undergrupper: Vk 2A, Vk 2B och Vk 2C. Vk 2A innefattar samlingslokaler för färre än 150 

personer, Vk 2B för samlingslokaler för fler än 150 personer och Vk 2C för samlingslokaler för fler än 

150 personer där alkohol serveras i stor omfattning. Således är det Vk 2A och Vk 2B som kan motsvara 

skolverksamheter. Nedan beskrivs de byggnadstekniska klasserna och vilka krav som ställs på 

ytterfasaden för respektive klass. 

Br0 Byggnader med mycket stort skyddsbehov. En sådan byggnad kräver alltid analytisk 

dimensionering av dess brandskydd. Denna klass innefattar exempelvis alltid byggnader 

med fler än 16 våningar. Generellt sett ingår inte skolbyggnader i denna byggnadsklass. 

Br1 Byggnader med stort skyddsbehov. Byggnader med tre eller fler våningsplan bör 

utformas enligt denna klass. Ytterväggar i byggnader i klass Br 1 ska enligt (BBR 22, 2015) 

utformas enligt fyra kriterier. De ska utformas så att: 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 

2. brandspridning inuti väggen begränsas, 

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, 

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. 

Vissa av ovan listade kriterier kan verifieras med hjälp av provningsmetoden SP Fire 105. 

Förenklat innebär kriterierna att en träfasad inte kan användas i en byggnad enligt ovan 

då exempelvis punkt tre inte uppfylls eftersom trä är brännbart och därmed bidrar till 

brandspridning via fasadytan. Därmed är denna byggnadsklass inte relevant för den här 

studien eftersom träfasader inte får användas i en Br1-byggnad vid förenklad 

dimensionering. Dock går det genom analytisk dimensionering att påvisa att en träfasad 

kan användas i en Br1-byggnad och fortfarande uppfylla de fyra kriterierna. Då erfordras 

vanligtvis dyrare, tekniska lösningar med exempelvis automatiska sprinklersystem för 

att det ska gå att motivera att exempelvis brandspridning på och inuti väggen begränsas. 

Br2 Byggnader med måttligt skyddsbehov. Byggnader i två våningsplan som innefattar 

Vk 2A och byggnader i två våningar med Vk 2B i bottenvåningen ingår i denna 

byggnadsklass. För byggnader i klass Br2 och Br3 gäller enligt (BBR 22, 2015) att 

ytterväggar ska utformas så att brandspridning längs fasadytan begränsas. Utöver detta 

står även i ett allmänt råd att fasadbeklädnaden bör uppfylla klass D-s2,d2, vilket 

motsvarar obehandlad träpanel. 

Br3 Byggnader med litet skyddsbehov. Byggnader i denna klass innefattar inte skollokaler. 

Därmed är denna byggnadsklass inte relevant för den här studien. 
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5. Brandscenarier och fasaders utformning 
I följande kapitel ges en beskrivning av faktorer som kan ha avgörande inverkan på en brand. Befintliga 

provningsmetoder beskrivs och förklaring ges till varför dessa metoder inte är lämpliga för att testa 

träfasader godkända i en Br2-byggnad. Fokus riktas mot Br2-byggnader dels enligt kapitel 4, att 

byggnader i klass Br2 kan utformas med träfasader och dels då skolor enligt Boström (2015) ofta 

utformas i samma klass. 

5.1 Räddningstjänstens betydelse vid anlagd brand 
Vid detekterad eller identifierad brand larmas räddningstjänsten som beroende på rådande 

förutsättningar kommer fram till olycksplatsen olika fort. När skolbyggnaders brandskydd i 

byggnadsklass Br2 projekteras är det med huvudsyftet att ingen ska komma till skada vid ett 

brandscenario. Samtidigt är det räddningstjänsten som har möjlighet att begränsa omfattningen av 

skador på byggnaden i samband med brand. Eftersom räddningstjänsten har olika förutsättningar på 

olika geografiska platser i Sverige, dels med hänsyn till tillgängliga resurser i form av personal och olika 

fordon och utrustning, men också med hänsyn till framkörningstider är detta något som bör beaktas 

när en ny skolbyggnad projekteras. En brandsäkert utformad fasad kan endast förhindra omfattande 

brandspridning under en begränsad tid. 

5.2 Karaktäristiska brandscenarier och befintliga provningsmetoder 
Det finns en rad nationella och internationella metoder för att utvärdera fasadkonstruktioners 

brandegenskaper. I Sverige finns det en metod som finns hänvisad till i boverkets byggregler. Metoden 

heter ”SP Fire 105” och är ett fullskaletest som består av en fasadkonstruktion i två våningar, 6,71 

meter hög och 4,0 meter bred. 

SP Fire 105 är ett standardiserat svenskt fullskaletest som togs fram i mitten av 1980-talet. Detta 

gjordes enligt Boström (2015) i samband med att man i Sverige började tilläggsisolera befintliga fasader 

med brännbar isolering med en skyddande puts. Sedan dess har provningsmetoden använts mer och 

mer och i samband med att kravnivån har höjts och fasadkonstruktioners utformning ytterligare 

reglerats har provningsmetoden blivit en del av regelverket för husbyggnationer. Som bränsle används 

ett 1 m2 fat med 60 liter heptan. Under minst sju minuter av testet ska värmestrålningen mot centrum 

av fönstret ovanför brandrummet uppgå till 15 kW/m2, och minst 35 kW/ m2 under minst 1,5 minut. 

Metoden är avsedd att representera ett realistiskt brandscenario där brand uppstått i en lägenhet och 

efter övertändning slagit ut genom ett fönster i fasaden. Den totala värmeeffekten uppgår enligt 

Kingspan (2016) till ca 2 MW. 

En internationell standard som används för att testa fasaders brandmotstånd är ISO 13785-2 Part 2: 

Large-scale test (2002). Metoden påminner om SP Fire 105 med ett scenario där en fullt utvecklad 

brand sprider sig ut genom en öppning från ett övertänt utrymme och fasaden utanför utrymmet 

testas. 

En annan internationell standard är ISO 13785-1 Part 1: Intermediate-scale test (2002). Den metoden 

är en mindre variant av ”Part 2: Large scale test”. Metoden används för fasader där man inte har behov 

av det kraftfullare fullskaletestet. Det bygger på samma princip där en fullt utvecklad brand sprider sig 

genom en öppning ut mot fasaden som ska testas. Dessa två internationella standarder är enbart 

avsedda att testa ytskiktet på en fasad och tar inte hänsyn till olika typer av detaljutformningar i 

fasaden. SP Fire 105 är något bättre på denna punkt enligt Boström (2015) då den inkluderar fiktiva 
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fönster (se kapitel 5.5.4 Fönsterinfästning) och temperaturmätning vid takfot vilket ger ytterligare 

information. I övrigt menar Boström att SP Fire 105 är ett stort materialtest. 

I tillägg finns det en rad olika provningsmetoder som provar antändlighet hos olika material. De 

metoderna används inte alls i syfte att testa fasaders brandmotstånd. De används exempelvis för att 

testa enstaka byggprodukters brandegenskaper och säger inget om hur de klarar sig i brand då de ingår 

i en konstruktion tillsammans med andra produkter (SP, 2015). 

5.3 Tekniska faktorers betydelse vid anlagd brand i skolor 
I följande kapitel beskrivs vilka tekniska faktorer i ett fasadsystem som visat sig vara särskilt känsliga 

för brandspridning tillsammans med faktorer som påverkar detta. Tillsammans med beskrivning av 

dessa faktorer presenteras olika sätt att redogöra för deras brandegenskaper och hur de kan 

utvärderas. 

I en rapport av van Hees och Johansson (2010) från projektet Anlagd Brand har betydelsen av olika 

tekniska faktorer på brand i skolbyggnader analyserats. Rapportens resultat grundar sig dels i en 

enkätundersökning som skickats ut till 44 brandutredare från 37 olika kommuner och dels i en studie 

av utredningsrapporter för inträffade bränder. Denna rapport har i stor utsträckning legat till grund för 

utformningen den nya provningsmetoden som presenteras i kapitel 6 Klassifikationsmetod, där 

särskild hänsyn tas till särskilt känsliga detaljer i fasadkonstruktioner. Genom att dessa detaljer 

utvärderas i provningsmetoden så kan möjligheten till brandspridning på och inom fasadsystem 

begränsas. 

Enligt van Hees och Johansson (2010) framgår att det vanligaste startutrymmet för anlagda bränder är 

utomhus vid fasad, utomhus vid entréer, utomhus vid nischer eller intill skärmtak, på vind eller i 

krypgrund.  

5.3.1 Takfot 

Anledningen till att takfoten är en kritisk detalj beror på att takfoten vanligtvis är öppen för att 

möjliggöra ventilering av vindsutrymmen. Därmed finns det i dessa fall en öppning in i byggnaden som 

branden kan spridas genom.  

En takfot bör utformas med en avskiljande förmåga motsvarande brandteknisk klass EI 30 för att 

förhindra brandspridning via fasad upp på vindsutrymme och vidare till annan del av byggnaden. 

Undantag är dock byggnader där vindsutrymmet ingår i samma brandcell som underliggande våning. I 

dessa fall, som är vanligt förekommande i låga och mindre byggnader, ställs inga särskilda krav på 

avskiljande förmåga vid takfot (Björkman, Fallqvist & Klippberg, 2014). 

Utformningen av takfoten i en byggnad har stor inverkan på möjligheten till brandspridning vid en 

brand i fasaden och är den främsta byggnadstekniska bristen i skolors byggnadsdelar (van Hees & 

Johansson, 2010). När startutrymmet för den anlagda branden är utsidan av byggnaden intill fasaden 

är det framförallt via takfoten som branden får spridning. Därefter kan branden ta sig via 

vindsutrymmen till andra delar av byggnaden. Takfötter och dess utformningar är därför något som är 

av särskilt intresse vid ett test av fasadkonstruktionens brandegenskaper. 
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Zetterström4 som är sakkunnig på bränder hos Svensk Försäkring5 påpekar även han att takfoten är i 

särklass den detalj som föranleder störst skador till följd av brandspridning via fasadkonstruktion. Han 

menar att om brandspridning via takfot kan förhindras så kan skadorna till följd av brand begränsas 

avsevärt. 

5.3.2 Genomföringar i fasad 

En fasad består inte bara av en plan yta av ett specifikt material. I fasaden förekommer olika detaljer, 

installationer och genomföringar. Att en sådan genomföring för exempelvis ett ventilationsgaller sluts 

tätt är av betydelse för fasadkonstruktionens brandegenskaper. Med genomföringar i fasaden ökar 

sannolikheten för brand- och rökspridning inuti väggen. Otäta genomföringar är en av bristerna som 

lyfts fram (van Hees & Johansson, 2010). Även om det då i flest förekommande fall varit brister i 

brandcellsgränser inom byggnaden är det av betydelse att genomföringar i fasadkonstruktionen utförs 

täta. 

5.3.3 Fönsterinfästning 

En väg att ta sig in i fasadkonstruktioner för brand är via fönsterinfästningen. Detta kan ske när brand 

uppstått i ett rum i byggnaderna och lågorna slår ut alternativt när det brinner i eller utanför fasaden 

och det brinner längs med väggens utsida. Boström4 menar att en längre tid av brandpåverkan kan 

leda till att lågorna tar sig igenom anslutningen mellan fönstrets ram och fasadkonstruktionen och 

därefter sprider sig, exempelvis via luftspalt. 

5.3.4 Otätheter i anslutande brandcellsgränser 

En ytterligare svaghet och vanligt förekommande brist vid inträffade bränder är dåligt utförda 

brandcellsgränser och otätheter i dessa (van Hees & Johansson, 2010). Relevansen i denna rapport är 

hur en brandavskiljande konstruktion ansluts med fasadkonstruktionen. Boström6 menar att det inte 

alls är självklart hur en sådan anslutning utförs så att den lever upp till kraven som ställs på dess 

brandtekniska klass. 

5.3.5 Luftspalt 

För att fuktskador ska förhindras används vanligtvis en luftspalt i väggen så att överskottsfukt kan 

ventileras ut. En sådan luftspalt skapar samtidigt förutsättningar för brandspridning om en brand 

lyckas ta sig så långt in i konstruktionen, eller om luftspalten är öppen där branden finns. Det beror på 

det luftflöde som finns och tillgången till syre. Luftspalten nämns dock inte som en svaghet i 

fasadkonstruktioner och har enligt van Hees och Johansson (2010) inte legat till grund för någon 

allvarlig skolbrand. 

5.3.6 Andra detaljer som kan ha inverkan på brandspridning i och på fasad 

Utöver nämnda detaljer ovan finns det ett antal ytterligare detaljer i en fasadkonstruktion som utgör 

potentiella svagheter för brandspridning. Vanligt förekommande är utvändiga nischer som kan ge 

skydd till förövaren och även ge goda förutsättningar för brandspridning då bränder i hörn innebär 

särskilt gynnsamma förhållanden för brandspridning. (van Hees & Johansson, 2010) 

                                                            
4 Hans-Eric Zetterström Brand- och riskingenjör på avdelningen Risk- och skadeteknik vid Länsförsäkringar, 
telefonsamtal 17 september 2015 
5 Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. 
6 Lars Boström Sektionschef på avdelningen Brandmotstånd vid SP Fire Research, telefonsamtal 11 september 
2015 
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Dilatationsfogar är detaljer som ingår i fasadkonstruktioner som enligt Boström3 kan ha en inverkan på 

ett brandförlopp beroende på dess utformning. Därför anser han att det vore bra att ha med och prova 

en sådan detalj i provningsmetoden. Samtidigt har ingen källa pekat på att just denna detalj ska ha 

legat bakom en allvarlig skolbrand.  

5.4 Brandscenario och antändningskälla 
I följande kapitel förs ett resonemang för hur testmetoden kan utformas rent praktiskt. Hur ett verkligt 

scenario vid en anlagd brand kan efterliknas presenteras tillsammans med ett förslag på hur en 

antändningskälla för testet kan utformas. 

I provningsmetoderna ska brandkällan representera ett förväntat scenario som kan uppstå vid en 

anlagd brand. Detta innebär att en värmeutveckling (engelska Heat Release Rate (HRR)) behöver 

definieras och att det definieras hur detta kan åstadkommas. 

I en rapport om dimensionerande brand för anlagda skolbränder presenteras fyra olika brandscenarier 

som kan förväntas vid anlagd brand (Klason, Johansson & Andersson, 2010). Två av dessa scenarier är 

på utsidan av byggnaden intill fasaden. De två scenarierna är: 

1. Skräp/brännbar vätska intill fasad. 

2. Motorcykel/moped intill fasad. 

Dessa två fall beskrivs som vanligt förekommande vid anläggning av brand vid skolor. 

Värmeutvecklingen för de olika fallen skiljer sig dels inbördes men beror också på vad för skräp, vilken 

brännbar vätska samt vilket fordon som används som antändningskälla. 

Bil eller annat vägfordon har enligt statistikdatabasen IDA (MSB, 2015) angetts som antändningskälla 

vid anlagd brand intill skola vid 20 tillfällen under perioden 2004-2014 vilket statistiskt sett innebär 

färre än två fall per år. Klason et al. (2010) påpekar dock att just vägfordon använts som startföremål i 

flera av de mest kostsamma bränderna. I samma rapport påvisas att experiment med motorcyklar visat 

på maximal värmeutveckling av cirka 1300 kW. Strålning på 30-70 kW/m2 och temperaturer varmare 

än 300⁰C uppmättes 3 meter ovanför motorcykeln. I provningsmetoderna kan antändningskällan 

utformas efter scenario 1 eller 2 eller ett scenario med en brandbelastning däremellan, beroende på 

vilken nivå som testmetoden ska ligga på. Med en kraftigare brand krävs en mer robust och brandtålig 

fasadkonstruktion för att ett bra resultat ska uppnås. 

Enligt genomförda experiment uppnår ett 125 liter polyeten-sopkärl med skräp en maximal 

brandeffekt efter 2 minuter motsvarande cirka 350 kW (Klason et al., 2010). Packningstätheten och 

specifikt innehåll har samtidigt en avgörande inverkan på den faktiska effektutvecklingen, och 

eftersom det inte framgick om brandbelastningen 350 kW var i överkant eller lågt utifrån vad som kan 

förväntas från ett fyllt sopkärl kan det vara relevant att genomföra nya experiment så att man i 

testmetoden använder en något högre brandbelastning än vad som kan förväntas vid ett verkligt 

scenario. En högre brandbelastning innebär en kvalitetssäkring, så att resultatet kan påvisa att 

fasadsystemet motstår ett allvarligare scenario snarare än ett mer troligt scenario, med en lägre 

brandbelastning.  

Energiinnehållet i ett sopkärl är, i jämförelse med bränslet från SP Fire 105 som utgörs av 60 liter 

heptan med en brandbelastning som uppgår till som mest ca 2000 kW, av en mindre storlek. Här 

behöver antändningskällan anpassas efter ett förväntat scenario, enligt ovan. 
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5.4.1 Brännarens utformning 

Två alternativ till bränder bör tas fram. Ett alternativ som efterliknar ett sopkärl med en lägre 

brandbelastning och ett alternativ motsvarande ett brinnande, tvåhjuligt motorfordon med en högre 

brandbelastning.  

Antändningskällan i provningsmetoden kan anpassas enligt en förväntad stegring på 

effektutvecklingen med exempelvis en gasolbrännare. För att få en realistisk effektutveckling bör 

experiment utföras där strålningen mäts och utifrån resultatet kan en kurva tas fram hur 

brandbelastningen ska stegra. Effektutvecklingen utgår då från 0 till 350 respektive 1300 kW på två 

minuter enligt genomförda experiment och därefter ihållande en i förväg specificerad tid. Den 

praktiska utformningen på antändningskällorna bör efterliknas med ett sopkärl och ett tvåhjuligt 

motorfordon enligt ovan. Antändningskällan motsvarande ett sopkärl placeras tätt mot fasaden och 

gasolbrännaren placerad inuti samma kärl enligt Figur 3 nedan. Den kraftigare antändningskällan kan 

utformas på liknande vis men med en bredare öppning och lägre höjd. 

 

Figur 3: Förenklad illustration av antändningskällans utformning. 

5.5 Resultat som testet ska generera 
Efter att en fasad har testats enligt den framtagna metoden skall ett resultat presenteras över hur väl 

fasaden stått emot brandscenariot. I detta kapitel sammanställs vilka mätningar och observationer 

som kan göras. Antalet mätningar och observationer som ingår i metoden styr dels grundkostnaden i 

form av utrustning och dels omfattningen och tidsåtgången för testrapporten. De tekniska faktorer i 

en fasad som kan ha betydelse vid brand som beskrivits i kapitel 5.3 Tekniska faktorers betydelse vid 

anlagd brand i skolor bör på något vis kontrolleras i testet. Förslag på hur respektive detaljs 

brandmotstånd kan mätas eller observeras presenteras i detta kapitel. 
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5.5.1 Takfot 

Den detalj i en fasadkonstruktion som beskrivits som den mest kritiska i ett brandscenario enligt bland 

andra van Hees och Johansson (2010) är takfoten. Det finns aktiva brandstopp på marknaden, men det 

finns idag ingen standardiserad metod för att prova dessa för detta scenario. Ett arbete pågår inom 

CEN (European Committee for Standardization) med att ta fram en europeisk provningsmetod för 

brandstopp, men den kommer framför allt att fokusera på slutna kaviteter, det vill säga oventilerade 

öppningar. För brandstopp till ventilerade öppningar refereras till fasadprovning. För att motivera en 

säker takfotslösning bör takfoten testas på följande vis: 

 Temperaturmätning innanför takfoten. Denna temperatur mäts lämpligen med en platt-

termometer (Walldén, 2013). 

 Bomullstuss innanför takfoten. Bomullstussen ska observeras under testet och tidpunkten 

för eventuell antändning antecknas och presenteras i resultatet. Observationen sker 

lämpligen med hjälp av en videokamera som filmar baksidan av testuppställningen. Syftet 

med bomullstussen är att visa på om ett lättantändligt material kan antändas trots att högre 

temperaturer aldrig uppstår, t.ex. då sticklågor tar sig upp och in förbi takfoten. 

På sikt är det önskvärt att bomullstussen byts ut mot ett modernare instrument som kan ge 

ett mer konkret, jämförbart resultat. 

Luftintaget kan ske via olika vägar beroende på takfotens utformning. Antingen sker det underifrån 

eller ovanifrån enligt Figur 4 nedan. Mätinstrument och bomullstuss bör placeras avskilt från varandra 

inom det röda området i Figur 4 i anslutning till luftintaget. Bomullstussen bör placeras öppet, synligt 

från testuppställningens baksida innanför takfoten, men ändå så pass nära att den kommer i tidig 

kontakt med förhöjda temperaturer under testet. 

 
Figur 47: Exempel på takfots utformning med alternativa luftinsläpp och röd markering av lämpligt område för placering 
av mätinstrument och bomullstuss. 

  

                                                            
7 http://www.isover.se/files/Isover_SE/Byggnadskonstruktioner/ Brandklassade_konstr/Brandspridn-vind.gif 



13 
 

 

5.5.2 Genomföringar i fasad 

En fasadkonstruktion utförs med ett visst antal genomföringar för olika installationer. EN 1366-3 är en 

internationell provningsmetod för genomföringar men med denna provas normalt endast 

genomföringar i bjälklag och innerväggar och inte ytterväggar. Metoden brister i det att man inte kan 

utvärdera om det finns risk för brandspridning i väggen. Hur en sådan genomföring och installation 

utförs och tätas kan ha betydelse för brandspridning in i väggen. Genomföringar kan testas på följande 

vis: 

 Skapa en genomföring i fasaden inför testet och täta. En standardtyp av genomföring väljs 

ut som skall utföras i fasadkonstruktionen inför ett test. Det ska vara en typ av genomföring 

som är vanligt förekommande, exempelvis en tilluftsventil, som ska användas på samma sätt 

i samtliga test enligt den här provningsmetoden.  Genom att standardisera typen av 

genomföring som ska användas blir det lättare att jämföra resultat från olika genomförda 

test. Om typen av genomföring som testas varierar blir det ett test av specifika 

genomföringar och man tappar fokus på fasadens brandmotstånd. 

 Temperaturmätning innanför tätad genomföring. Genom att mäta temperaturen innanför 

genomföringen med termoelement kan ett diagram tas fram över temperaturvariationen. 

Plötsliga temperaturstigningar som tyder på att branden tagit sig in i konstruktionen kan 

identifieras.  

5.5.3 Otätheter i anslutande brandcellsgränser 

Som tidigare nämnts i kapitel ”5.3.4 Otätheter i anslutande brandcellsgränser” är det inte ovanligt att 

till fasadkonstruktionen anslutande brandcellsgränser utförs bristfälligt och därmed otätt. Den 

problematiken är dock mer relaterad till just brandcellsgränsernas utformning snarare än 

fasadkonstruktionens. En sådan anslutning skulle samtidigt bli komplicerad att testa i denna form av 

provningsmetod varför den inte kommer vara en del av den föreslagna provningsmetoden. 

5.5.4 Fönsterinfästning 

En annan detalj som skulle kunna leda till brandspridning är detaljutformning runt fönsteröppningar i 

väggkonstruktionen. Hur fönstren ansluts till konstruktionen är därmed relevant för 

provningsmetoden. Fönsterinfästningarnas inverkan på brandspridning i och på fasaden kan mätas och 

observeras på följande vis: 

 Fiktiva fönster i testuppställningen. Genom en liknande konstruktion som används i SP Fire 

105 kan ett fiktivt fönster placeras i fasadkonstruktionen. Detta kan genomföras genom att 

bygga in fönsterinfästningen i den form som ett fönster skall installeras i. För att flammorna 

inte skall spridas till baksidan av konstruktionen och påverka andra testelement kan en 

obrännbar platta appliceras och täcka den bakre öppningen av det fiktiva fönstret. På så vis 

testas fönsterinfästningen utan att ett fönster används i testet.  

 Temperaturmätning ovanför fönsterinfästning. Ett termoelement kan placeras i 

väggkonstruktionen i fönsterinfästningens överkant innanför karmen. Genom att utvärdera 

temperaturvariationen för detta termoelement går det att avgöra om brandspridning skett 

i väggkonstruktion och vid vilken tidpunkt. 
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Nedan i Figur 5 visas en bild på hur fiktiva fönster utformas enligt SP Fire 105. 

 

Figur 58: Bild på öppning för fiktivt fönster från provningsmetoden SP Fire 105. Öppning och obrännbar platta (grå) 
inringade på bilden. 

Nedan i Figur 6 visas en genomskärning av en trävägg med fönstermontering. Placeringen av 

termoelementet innanför fönsterkarmen blir lämpligtvis i isoleringsmaterialet bakom element 04, 

”väggregel”, i Figur 6 i fönsterinfästningens ovankant som är utformad enligt samma konstruktion som 

nederkanten i figur 6. För beskrivning av samtliga numrerade element, se Bilaga 2. 

 

Figur 69: Genomskärning av en trävägg med fönstermontering. För beskrivning av numrerade element, se Bilaga 2. 

5.5.5 Luftspalt 

Utförandet av luftspalt skall testas förutsatt att en sådan finns i konstruktionen. Det finns en stor risk 

för spridning i denna del av konstruktionen om branden lyckas ta sig dit på grund av det öppna 

utrymmet och syretillgången. Luftspalten kan testas på följande vis: 

                                                            
8 Swedish National Testing and Research Institute. (1994). SP FIRE 105. External wall assemblies and façade 
claddings - Reaction to fire. Issue No: 5. 
 
9 http://www.traguiden.se/globalassets/konstruktion/konstruktions exempel/vaggar/fonster-i-
yttervaggar/principlosning/3d-v79-h_principlosning.png  
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 Temperaturmätning i luftspalten. Genom temperaturmätning i luftspalten kan eventuell 

brandspridning påvisas utifrån temperaturvariationen. Finns det avskiljningar i luftspalten så 

som brandstopp bör termoelement placeras på båda sidor om avskiljningen. 

Nedan i Figur 7 visas en enkel fasadkonstruktion i trä i genomskärning. Siffran 3 visar på placering av 

väggens luftspalt. För förklaring av övriga numrerade detaljer, se Bilaga 3. 

 

Figur 710: Vägg i genomskärning där siffran 3 pekar på väggens luftspalt. För beskrivning av numrerade element, se 
Bilaga 3. 

  

                                                            
10 http://www.traguiden.se/link/0289ad8202704909896c06357098670e.%20aspx?id=1143&epslanguage=sv 
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6. Klassifikationsmetod 
I följande kapitel beskrivs vilka krav man kan ställa på en fasadkonstruktion och olika 

klassificeringsmetoder som kan användas efter ett genomfört test. Fyra tänkbara alternativ för 

metoder presenteras med avsikten att de ska kunna utvärderas ytterligare. De olika 

klassifikationsmetoderna bygger dels på hur andra klassifikationssystem är utformade. Därtill har 

resonemang förts till grund för två av klassifikationsmetoderna där hänsyn har tagits till vad som kan 

anses vara en kritisk tid och en kritisk temperatur i fasadkonstruktionens olika delar. 

Nedan presenteras fyra förslag för hur resultatet och mätdata från provningsmetoden kan bedömas. 

Bedömningsmetod 1 är baserad på det system som används för materials reaktion vid brand. Vad som 

har efterliknats är hur resultatet presenteras med olika bokstäver och siffror. I övrigt skiljer sig 

metoderna mycket från varandra. Med bedömningsmetod 2, 3 och 4 är tanken att resultaten från olika 

genomförda test ska vara lätt att jämföra. Bedömningsmetod 1 genererar inte ett överskådligt resultat 

på samma sätt som bedömningsmetod 2, 3 och 4. Bedömningsmetoderna 3 och 4 är dock striktare 

utformade jämfört med bedömningsmetod 2, med kriterier som måste uppfyllas för att 

fasadkonstruktionen ska bli godkänd enligt provningsmetoden. Om ett kriterium inte uppfylls bedöms 

således fasadkonstruktionen som icke godkänd enligt dessa två klassifikationsmetoder. Motivation till 

klassificeringssystemets uppbyggnad och kriteriernas utformning beskrivs i Bilaga 1. 

6.1 Krav som bör ställas på fasadkonstruktionens brandmotstånd 
Nedan listas tre faktorer som kan mätas under testet och som beskrivs i vilken utsträckning de är 

acceptabla. Hänsyn tas i bedömningsmetoderna till följande faktorer. 

 Brandspridning på fasadytan. Att det i viss mån brinner på fasadytan är i sig inget problem så 

länge branden inte sprider sig vidare och orsakar stora skador. Om spridningen är så pass 

omfattande att lågorna når takfoten bör densamma utformas med någon form av brandstopp 

som försvårar spridning in på eventuellt vindsutrymme. Är brandspridningen på fasaden 

istället begränsad och temperaturen vid takfoten är betryggande låg kan konstruktionen 

byggas utan övriga krav på takfoten. 

 Brandspridning i fasaden. Beroende på konstruktionens utformning kan branden ta sig in i 

fasadkonstruktionen. I en ventilerad fasad kan branden direkt ta sig in i ventilationsutrymmet. 

Dessutom kan detaljer runt fönster, genomföringar och dylikt vara svaga punkter där en brand 

kan ta sig in i fasaden och få spridning bakom det yttre fasadskalet. Efter genomfört test kan 

brandspridning i fasaden dokumenteras och utvärderas utifrån genomförda observationer och 

mätningar under testets gång.  

 Brandspridning till takfot och in på vind. Om branden sprider sig till takfoten och vidare upp 

till vindsutrymmet behöver åtgärder vidtas. När branden väl spridit sig till ett vindsutrymme 

kan den snabbt och obehindrat ta sig vidare till andra delar av byggnaden samtidigt som 

vattenskador kan förväntas vid räddningstjänstens släckningsinsats. Därför måste denna typ 

av spridning förhindras.  
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6.2 Bedömningsmetod 1 
Följande alternativ till klassificering av fasadkonstruktionens brandegenskaper har efterliknats den 

europeiska standarden ”EN 13501-1:2007” för materials reaktion vid brand (reaction to fire). Det är en 

standard som anger klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid 

brandpåverkan. Klassifikationen definieras med en bokstavs- och sifferkombination som förklarar vad 

som har testats och vilket resultat som uppnåtts. Samma princip av klassificering används i denna 

bedömningsmetod, men betydelsen av bokstäver och siffror skiljer sig från ovan nämnd standard. 

6.2.1 Beskrivning av fasadtest 

Nedan i Tabell 1 listas parametrar som har testats och hur detta kan anges. 

Tabell 1: Tecken och förklaring för de olika delar provningsmetoden tar hänsyn till som skrivs ut vid klassificeringen. 

Tecken Förklaring 

Axyy 
Storlek på brand och tid. 

Bz 
Mått på brandspridning i och på fasad. 

C 
Provat med brandstopp vid takfot. 

D 
Provat med genomföringar i fasad. 

On 
Övriga detaljer som inkluderats i testet som skall specificeras. 

Med benämningar enligt ovan och bokstäverna x, y, z och n motsvarandes siffror skulle en fasad kunna 

klassificeras enligt exempel 1 och 2 nedan där parametrar kombineras för vad systemet klarar av: 

Exempel 1: Testat med en brandbelastning kategori 2 i 15 minuter med en brandspridning som 
uppfyller kriterium 1 och med brandstopp vid takfot:  

A215,B1,C 
Exempel 2: Testat med en brandbelastning kategori 1 i 30 minuter med en brandspridning som 
uppfyller kriterium 3 och med en övrig detalj enligt O1. 

A130,B3,O1 

Vidare behöver parametrar och kriterier definieras och därmed anpassas efter önskvärd kravnivå som 

kan variera från fall till fall.  
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6.3 Bedömningsmetod 2 
För detaljer som i provningsrapporten presenterats som svagheter i fasadkonstruktioner har ett 

poängsystem utformats. Möjlig poäng per mätning/observation är 0-4 där 4 poäng är högsta betyg på 

brandegenskaper i aktuell del. Eftersom takfot bedöms enligt två metoder är maximal grundpoäng för 

den delen 8. Genomföring, fönsterinfästning och luftspalt bedöms enbart enligt temperaturmätning 

varför maximal poäng för dessa delar blir 4. Takfoten som bedömts vara den mest kritiska detaljen i 

fasadkonstruktionen ur brandsynpunkt multipliceras poängen för denna del med en faktor 2 vilket gör 

att takfotens brandmotstånd markant påverkar det totala brandmotståndet. Möjlig totalpoäng 

varierar därmed mellan 0 och 28. Nedan i Tabell 2 beskrivs poängkriterierna för respektive 

mätning/observation för Bedömningsmetod 2. 

Tabell 2: Poängkriterier för mätningar och observationer från provningsmetoden. 

Bedömnings- 
metod 2 0 1 2 3 4 

Takfot (poäng*2)      

Temperatur > 280⁰C 
inom 10 min 

> 280⁰C efter 
10 min 

< 280⁰C efter 
10 min 

> 280⁰C efter 
20 min 

< 280⁰C efter 
20 min 

Bomullstuss antändning 
< 5 min 

antändning 
< 10 min 

antändning 
< 15 min 

antändning 
< 20 min 

antändning 
> 20 min 

Genomföring      

Temperatur > 280⁰C 
inom 10 min 

> 280⁰C efter 
10 min 

< 280⁰C efter 
10 min 

> 280⁰C efter 
20 min 

< 280⁰C efter 
20 min 

Fönsterinfästning      

Temperatur > 280⁰C 
inom 10 min 

> 280⁰C efter 
10 min 

< 280⁰C efter 
10 min 

> 280⁰C efter 
20 min 

< 280⁰C efter 
20 min 

Luftspalt      

Temperatur > 280⁰C 
inom 10 min 

> 280⁰C efter 
10 min 

< 280⁰C efter 
10 min 

> 280⁰C efter 
20 min 

< 280⁰C efter 
20 min 

Tabell 3 nedan används för att klassificera fasadkonstruktionen utifrån antalet poäng som uppnåtts i 

testet baserat på Tabell 2 ovan. Högsta betyg är klass A och lägsta klass D. Klasserna A till D används 

för att förenkla resultatet och göra det mer överskådligt och lätt jämförbart. Det är orimligt att påstå 

att det varje poäng utgör en signifikant skillnad i fasadkonstruktionens brandmotstånd. Därför har 

poängen delats in i kategorier. 

Tabell 3: Klassificering av fasadkonstruktion med hänsyn till uppnådda poäng enligt Tabell 2.    

Poäng: Klass: Beskrivning av klass: 

24-28 A 
Uppnådd poäng visar på ett starkt skydd mot brandspridning i och igenom 
fasadkonstruktionen. 

20-24 B 
Uppnådd poäng visar på ett ganska starkt skydd mot brandspridning i och 
igenom fasadkonstruktionen. 

14-20 C 
Uppnådd poäng visar på ett ganska svagt skydd mot brandspridning i och 
igenom fasadkonstruktionen. 

0-14 D 
Uppnådd poäng visar på ett svagt skydd mot brandspridning i och igenom 
fasadkonstruktionen. 
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6.4 Bedömningsmetod 3 
För detaljer som i rapporten presenterats som svagheter i fasadkonstruktioner har fem kriterier tagits 

fram. Samtliga kriterier måste uppfyllas för att fasadkonstruktionen skall bedömas som tillräckligt 

brandsäker och godkännas enligt klassifikationsmetoden. Kriterierna ingår även i Bedömningsmetod 

2, men uttrycks i Bedömningsmetod 3 som krav istället för poänggivande faktorer. Kraven som måste 

uppfyllas för att fasadkonstruktionen skall godkännas enligt Bedömningsmetod 3 presenteras i Tabell 

4 nedan. I detta exempel används 20 minuter, men det är fullt möjligt att använda en annan tid och 

även annan kritisk temperatur. 

Tabell 4: Specificerade krav för att fasadkonstruktionen skall godkännas enligt Bedömningsmetod 3.  

 

 

6.5 Bedömningsmetod 4 
Bedömningsmetod 4 utformas på samma sätt som bedömningsmetod 3 med skillnaden att fyra olika 

resultat kan uppnås. Denna bedömning utgår från temperaturkriterierna i Tabell 2 med kriteriet att 

samtliga villkor för en kolumn ska uppfyllas för att motsvarande klass ska uppnås. I den här metoden 

har bomullstussen valts bort för att resultatet ska styras av konkret mätdata, men samtidigt kan 

bomullstussens betydelse utvärderas och införas om den ändå bedöms som relevant. Det som 

poängteras i bedömningsmetod 3 gäller också bedömningsmetod 4, att valda tider och temperaturer 

kan ändras enligt en ny bedömning. 

Tabell 5: Specificerade krav för att fasadkonstruktionen skall godkännas enligt Bedömningsmetod 4.  

 

  

Bedömningsmetod 3 

 Takfot 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min 

Bomullstuss antändning > 20 min 

 Genomföring 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min 

 Fönsterinfästning 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min 

 Luftspalt 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min 

Bedömningsmetod 4    
 Klass A Klass B Klass C Klass D 

 Takfot Takfot Takfot Takfot 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min < 280⁰C efter 15 min < 280⁰C efter 10 min < 280⁰C efter 5 min 

 Genomföring Genomföring Genomföring Genomföring 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min < 280⁰C efter 15 min < 280⁰C efter 10 min < 280⁰C efter 5 min 

 Fönsterinfästning Fönsterinfästning Fönsterinfästning Fönsterinfästning 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min < 280⁰C efter 15 min < 280⁰C efter 10 min < 280⁰C efter 5 min 

 Luftspalt Luftspalt Luftspalt Luftspalt 

Temperatur < 280⁰C efter 20 min < 280⁰C efter 15 min < 280⁰C efter 10 min < 280⁰C efter 5 min 
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7. Analys och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras och analyseras rapportens resultat och relevanta slutsatser presenteras. 

7.1 Behov och användningsområde för nya provningsmetoder 
Utifrån vad som diskuteras i kapitel 5.4 Brandscenario och antändningskälla kan slutsatsen dras att 

befintliga provningsmetoder i regel är för tuffa för att jämställas med ett anlagd-brandscenario intill 

en låg skolbyggnadsfasad. Samtidigt framgår det i kapitel 5.2 Karaktäristiska brandscenarier och 

befintliga provningsmetoder att befintliga tester inte är anpassade för att ta hänsyn till detaljer i en 

fasadkonstruktion som kan bedömas som svagheter ur ett brandspridningsperspektiv. Detta är något 

som en ny provningsmetod bör ta hänsyn till. 

7.1.1 Identifierade mönster och tekniska faktorers betydelse för brand i skolor 

Brandspridning via takfot, upp på vindsutrymmen och därefter vidare in i byggnaden har visat sig vara 

den vanligast förekommande orsaken till brandspridning vid anlagd brand intill fasaden. Genom att 

förhindra brandspridning via takfoten förbättras brandskyddet i hög grad. Det kan markant minska 

antalet totalskador som skolor råkar ut för vilket i sin tur sparar pengar till landsting och kommuner 

och minskar problematiken med att tillhandahålla skolplatser för studenter nära inpå en brand. 

Samtidigt bör hänsyn tas till övriga tekniska faktorer som beskrivits i provningsmetoderna. Det skulle 

inte innebära några större problem att integrera dessa faktorer i ett test och det kan visa på brister 

som kan korrigeras innan en byggnad upprättas. 

Med hänsyn till befintliga provningsmetoders utformning och bristfälliga anpassning till anlagd brand-

scenarier samt hur avgörande en väl utformad takfot kan vara kan det fastslås att det finns ett behov 

av nya provningsmetoder. 

7.2 Kritisk tid och temperatur 
I bedömningsmetoderna 2, 3 och 4 har kritisk temperatur för de olika mätningarna valts till 280⁰C och 

den kritiska tiden valts till 20 minuter, enligt Bilaga 1. Men det som också nämns kring detta är att 

kritisk temperatur och tid kan justeras. Vad som bedöms vara rimligt kan dels skilja sig mellan olika 

konstruktioner men också styras av geografisk placering av skolan med hänsyn till befintlig 

räddningstjänsts möjlighet till insats.  
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8. Fortsatt arbete 
Förslaget på den nya provningsmetoden framtagen i detta examensarbete har inte på något vis 

validerats och testats. Ett av målen med denna studie har hela tiden varit att ta fram en 

provningsmetod som ska kunna utgöra en grund för vidare arbete. Det är önskvärt att 

provningsmetoden utvärderas och att ett fortsatt arbete kan leda till att metoden utvecklas för att sen 

kunna tas i bruk och börja användas för ändamålet, att testa träfasaders brandmotstånd. Därmed är 

det tänkbara fortsatta arbetet med denna studie konkret. 
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Bilaga 1 

Motivation till klassificeringssystem 

Kritisk Temperatur 

I ett fasadsystem med ytskiktet trä är det just träpanelen och trädetaljerna i fasaden som är kritiska 

vid en brandpåverkan. Brännbar isolering tillåts exempelvis inte i sådana konstruktioner enligt (BBR 

22, 5:55)11 för att uppfylla följande: 

”Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.” 

Kritiska förhållanden i eller på en träkonstruktion uppnås vid en temperatur då brännbara avgaser 

börjar avges. För en träpanel är den temperaturen 280⁰C enligt Träguiden12. Därför kommer 280⁰C 

användas som en kritisk temperatur i bedömningsmetod 1 & 2. 

Kritisk Tid 

Räddningstjänsten har enligt de allmänna råden i (BBR 22, 5:323)13 10 minuter från alarmering till dess 

att en räddningsinsats skall ha påbörjats. Undantag finns för vissa byggnader där insatstiden kan vara 

högst 20 minuter, men dessa undantag innefattar inte skolbyggnader. 

Detektionstid 

Enligt (Johansson & van Hees, 2012)14 är en förväntad detektionstid 180 sekunder eller 3 minuter vid 

en utvändigt, anlagd brand. Det innebär att brandförloppet pågått omkring tre minuter innan 

räddningstjänsten larmas. 

För att räddningstjänsten ska ha möjlighet att ta kontroll över brandförloppet innan branden nått det 

skedet där spridning sker inom byggnaden är det nödvändigt att den kritiska tiden enligt 

provningsmetoden överstiger de 13 minuter som räddningstjänsten har på sig att påbörja en insats, 

detektionstiden inkluderat. Om kritiska temperaturer inte uppstått inom 20 minuter finns 

förutsättningar för räddningstjänsten att genomföra en insats och bekämpa branden innan den sprider 

sig utom kontroll. Därför används 20 minuter som en kritisk tid i bedömningsmetod 1 & 2. 

                                                            
11 BFS 2015:3 – BBR 22. Boverkets byggregler (2015). Hämtad 2015-10-05 från: http://www.boverket.se/sv/lag--
ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ 
12 Träguiden. Brandegenskaper. Hämtad 2015-10-01 från: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-
tra/traets-egenskaper/termiska-egenskaper1/brandegenskaper/ 
13 BFS 2015:3 – BBR 22. Boverkets byggregler (2015). Hämtad 2015-10-05 från: http://www.boverket.se/sv/lag--
ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ 
14 Johansson, N. & van Hees, P. (2012). Detektering av utvändiga bränder - Resultat från små- och storskaliga 
experiment, avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola, Lund. 
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Bilaga 2 

Fönstermontering i genomskärning med specificerade detaljer15  

 

Ingående material 

1. Invändig väggbeklädnad av skivmaterial eller spontad träpanel. 

2. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt. 

3. Ångspärr av åldersbeständig plastfolie. 

4. Väggreglar av konstruktionsvirke. 

5. Invändig fönsterbänk. 

6. Smyglist. 

7. Fönsterkarm. 

8. Tätningslist av EPDM cellgummi eller massivgummi. 

9. Drevning av remsor av inplastad mineralull. 

10. Fönsterbleck av plåt. 

11. Droppnäsa. 

12. Smygbräda av hyvlat virke. 

13. Foderbräder av hyvlat virke. 

14. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor. 

15. Vindskydd av diffusionsöppet oorganiskt material. 

16. Spikläkt av konstruktionsvirke. 

17. Luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande. 

18. Utvändig beklädnad av träpanel 

 

                                                            
15 http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/vaggar/ 
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Bilaga 3 

Trävägg i genomskärning med specificerade detaljer16  

 

Ingående material 

1. Lockbräda/lockläkt.  

2. Bottenbräda.  

3. Luftspalt/kapillärbrytande spalt.  

4. Spikläkt.  

5. Vertikal väggregel.  

6. Värmeisolering.  

7. Ångspärr.  

8. Horisontell väggregel.  

9. Invändig beklädnad. 

 

 

 

 

  

                                                            
16 http://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-med-underhall/farg/generellt-om-farg-pa-tra-
utomhus/farg-och-fukt/ 


