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Vi har lange tradisjoner 
med bruk av tre i fasader
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Nye byggeregler har 
gitt nye muligheter for 

tre i urbane fasader
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Tre er et brennbart 
materiale, men gir 
nødvendig sikkerhet 
ved riktig bruk

Foto: Glen Musk

Foto: Ole Raymond Lehne Fra Teknisk Ukeblad
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Årsaker til brann-
eksponering av fasader

Brann i rom i bygningen 
som sprer seg ut gjennom 
åpninger (vindu, dør)
Brann i objekt nær bygningen 
(avfallsbeholdere, søppel, etc.)
Brann i nærliggende bygning

Fra Brandsäkra trähus
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Branner i rekkehus (Norge)

Undersøkelse av 417 branner i rekkehus 
1995 og 1996 (BE Melding HO-3/97)

Spredning utenfor startbranncellen: 30 (7.2 %)
Derav utvendig via gesims og loft- eller 
takkonstruksjon: 16 (3.8 %)
Direkte via fasaden: 1 (0.2 %)
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Brannspredning i tett 
småhusbebyggelse (Sverige)

Innvendig kledning har langt større betydning enn 
den utvendige med hensyn til utvikling og omfang av 
brann
Brann i fasaden er lett å slokke, men brennbare 
balkonger, karnapper, etc. kan medføre problemer
De største problemene med slokking oppstår i 
forbindelse med felles loft og takkonstruksjoner
Røyken sprer seg til loftet innenfra gjennom 
utettheter i bjelkelag, men i enda større grad utenfra 
gjennom ventilasjonsåpninger i takfot
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Personrisiko i trebygninger

Norge: Dødsbrannstatistikk 1978-1992: Ikke 
grunnlag for forskjell i personrisiko for trebygninger 
i forhold til andre typer bygninger

USA: Branner i boligbygninger med 3 til 6 etasjer 
1989-1993: Ikke grunnlag for å si noe om 
personrisiko i forhold til bruk av tre i fasader
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Metoder for brannteknisk prosjektering 
(TEK § 7-21)

Ved at byggverket utføres i 
samsvar med preaksepterte
løsninger
Ved analyse og/eller 
beregninger som dokumenterer 
at sikkerheten mot brann 
er tilfredsstillende.
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Hjelpemidler for prosjektering av trehus

Brandsäkra trähus. 
Handbok, Trätek, Sverige, 2002
Fleretasjes trehus. Hefte 3 – brann.
Håndbok 51. Byggforsk, 2003
- bygge  med Massivtreelementer.
Håndbok. Hefte 4 - Brann. 
Norsk Treteknisk Institutt, 2006
Pousette et.al.: Träfasader. Handbok. 
SP-Trätek, Sverige, 2007
Byggforskserien
SINTEF Byggforsk
FOKUS på tre
Norsk Treteknisk Institutt
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Metoder for å vurdere brannrisiko 
i trefasader

NS 3901 Risikoanalyse av 
brann i byggverk
Veiledning til NS 3901 
Risikoanalyse av brann i 
byggverk
Indeksmetoden for vurdering 
av brannrisiko i fleretasjers 
bolighus
Brannteknisk prøving

SP Brand 105 (stor skala)
ISO 13785-1 (mellomskala)
ISO 13785-2 (stor skala)
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Ytelseskrav til overflater og kledninger

REN § 7-24 Tabell 1A og 1B
Avhenger av Risikoklasse, Brannklasse og 
bruksområde i bygningen.

Harmoniserte europeiske klasser

Overflater

A2-s1,d0

B-s1,d0

B-s3,d0

D-s3,d0

Gulvbelegg

DFL-s1

Kledninger

K10
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Brannteknisk prøving og klassifisering

NS-EN ISO 1182
NS-EN ISO 1716
NS-EN ISO 9239-1
NS-EN ISO 11925-2
NS-EN 13823

NS-EN 13501-1 Klassifisering

} Prøving
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Klassifisering uten videre prøving

COMMISSION DECISION of 17.01.2003 (2003/43/EC),
OJ 2003-01-18, L 13/35 *)
COMMISSION DECISION of 2003-08-07 (2003/593/EC)
OJ 2003-08-08, L 201/35
COMMISSION DECISION of 2005-08-09, (2005/610/EC)
OJ 2005-08-11, L 208/21
COMMISSION DECISION of 2006-03-06 (2006/213/EC)
OJ 2006-03-16, L 79/27
Östman, B. A.-L. og Mikkola, E.: European classes for the
reaction to fire performance of wood products. Holz als Roh- und
Werkstoff, Vol. 64 (2006) 327-337.

*) Official Journal of the European Union
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• Sponplater
• Trefiberplater
• Sementbundne

sponplater
• OSB plater
• Kryssfiner
• Massive treplater

D-s2,d0 *)

DFL-s1 **)

Avhenger av 
densitet og 

tykkelse
*) unntatt OSB og noen

fiberplater
**) unntatt noen fiberplater
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Panelbord av heltre
med eller uten 
• not og fjær
• profilert overflate

Ribbeelementer

D-s2,d0
D-s2,d2

Avhenger av 
densitet, 

tykkelse og 
montering
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Brannbeskyttelse av trefasader
(Brandsäkra trähus)

Passive tiltak
brannbeskyttet trepanel
brannklassifiserte vinduer
automatiske vindusluker
flammeskjermer over vinduer
avbrudd i trepanelet
fasader uten vinduer
brannsperrer i luftspalter
bak kledning

Aktive tiltak
sprinkler (i rom)
fasadesprinkler
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Avbrudd i trepanelet

Fra Brandsäkra trähus
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Omfang av branner skyldes ofte 
brudd på regelverk

Boligblokk, Slalåmbakken 5, Moss (1990)
Bo- og servicesenter, Søre Ål (1995)
Forretnings- og boligkvartal, Nordre gate, Trondheim 
(2002)
Forretnings- og boligkvartal, Vik Torg, Hole (2006)
Forretnings- og lagerbygg (brygger), Fjordgata, 
Trondheim (2007)
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Forståelse av brannrisiko og krav

Det har vært en rekke branner hvor skadeomfanget er 
for omfattende. Noen av disse brannene er undersøkt, 
og det er utgitt rapporter om resultatene. Grunnene til 
at brannene ble så store skyldes dårlig eller mangelfull 
prosjektering, slett utførelse, manglende og dårlig 
kontroll og svikt hos tilsynsmyndighet. Generelt var 
detaljeringen og avslutningene for dårlige. Disse 
brannene bekrefter en mangel på overordnet forståelse 
av forskriftskravene.

Statens bygningstekniske etat
Årsrapport 1995
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Prosjekt- og hovedoppgaver 
NTNU 2007-2008

Brannspredning i fasader

Branntekniske krav til integrerte utearealer for 
bygninger
(samarbeid med SINTEF Byggforsk)
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Konklusjoner

Tre kan benyttes i fasader i fleretasjers hus
Trematerialer i fasader kan tilfredsstille krav og 
ytelsesnivåer i regelverk (TEK og REN)
Vi har metoder for å vurdere brannrisiko i trehus
Det finnes en rekke tiltak for passiv og aktiv 
brannsikring av fasader

Brannsikkerhet avhenger av at 
alle krav i regelverket blir fulgt


