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Träbaserade fasadskivor

Träbaserade skivor kan användas som fasadmaterial i både små och stora byggnader. Skivorna är 
oftast lätta och starka med god formbarhet vilket leder till fl exibla fasadlösningar. Fasader av trä-
baserade skivor kan utformas så att de får god funktion med lång livslängd och blir lätta att under-
hålla.

Fasadens funktion
Det fi nns olika typer av träbaserade 
skivmaterial med olika egenskaper. 
Huvudprincipen är en slät byggkom-
ponent med utsträckning i två di-
mensioner. Byggnadstekniskt skiljer 
sig skivor från andra fasadprodukter 
främst genom möjligheten till större 
elementstorlekar. Större skivor med-
för färre fogar/brott i ytskiktet per 
ytenhet, vilket är en teknisk fördel 
och även en arkitektoniskt intressant 
egenskap.

Den tekniska fördelen med obrutna 
ytor är potentiellt bättre täthet både 
hos ytskiktet som skyddar skivan och 
hos skivan som skyddar den bakom-
varande byggnaden. Arkitektoniskt 
innebär större elementstorlekar möj-
lighet att variera intrycket av bygg-
nadens skala, samt möjlighet till ett 
materialneutralt uttryck. De tekniska 
och arkitektoniska lösningarna med 
skivbaserade fasadmaterial avgörs av 
produktens prestanda och skiljer sig 
därför mellan olika produkter. I vissa 
fall passar vissa produkter, medan an-
dra är mindre lämpade eller rent av 
olämpliga.

Träbaserade skivor som är lämpliga  
att använda i fasader är plywood, fl er-
skiktsskivor, limträpanel och cement-
bundna spånskivor. Bland dessa fi nns 
produkter som är speciellt utvecklade 
för fasader. Samtliga skivor skall upp-
fylla kraven för användning i väderex-
ponerat läge, d v s klimatklass 3.

Skivmaterial Tjocklek, mm Skivformat, mm
 bredd längd

Plywood 6,5-30 1200-1525 2400-4000

Flerskiktskivor 12-52 1250-2050 2000-5000

Limträpanel 18-52 100-300 4000-5000

Cementbundna spånskivor 6-40 900-1250 2500-3350

Plywood tillverkas av korsvis samman-
limmade faner av barr- eller lövträ. 
Vissa produkter är belagda med en 
fi lm som ökar motståndskraften mot 
slitage och fukt, ger minskad sprick-
bildning och förbättrat underlag för 
målning. Skivor kan även specialbe-
ställas med faner av olika träslag el-
ler andra ytskikt som till exempel 
stål och aluminium. Antal faner och 
fanerens tjocklek varierar beroende 
på skivtjocklek och tillverkare. Tunna 
plywoodskivor kan böjas i olika for-
mer. Böjningsradien beror på skivor-
nas tjocklek och fanerens riktning. 
Tunna träskivor måste alltid förankras 
väl i underliggande skikt för att inte 
kupas.

Flerskiktskivor består av korsvis sam-
manlimmade skikt av kantlimmade 
trästycken. Skivorna är symmetriskt 
uppbyggda med vanligtvis tre eller 
fem skikt. Skivor för utvändigt bruk,   
t ex i fasader, tillverkas normalt av 
barrträ till exempel gran, furu och 
lärk. Skivorna har en jämn yta oftast 
med en putsad struktur. Skivor kan 
även specialbeställas med ytskikt av 
olika utvalda träslag eller stående års-
ringar

Limträpaneler är tillverkade av kant-
limmade trälameller. Paneler för ut-
vändigt bruk, till exempel i fasader, 
tillverkas normalt av gran. Panelerna 
tillverkas med stående årsringar och 
har en jämn yta med fi nsågad, putsad 
eller hyvlad struktur.

Cementbundna spånskivor tillverkas 
av träspån och portlandcement. Ski-



Dimensionering
Fästdon i fasadskivor och bärläkt 
skall dimensioneras enligt Bover-
kets konstruktionsregler, BKR.  

vorna är grå med en jämn och slät 
yta normalt utan synliga träspån. 
Densiteten är högre än 1000 kg/m³. 
Cementbundna spånkivor kan även 
tillverkas med en viss ytstruktur för 
att efterlikna andra material som till 
exempel trä, puts och sten. Produkter 
för utvändigt bruk i fasader är oftast 
grund- eller färdigmålade på fabrik.

Kanter
Kantförsegling används för att förhin-
dra fuktupptagning i skivans kanter 
och är mycket viktig för skivans lång-
siktiga beständighet. En del produkter 
förseglas vid tillverkningen till exem-
pel vissa fi lmbelagda plywoodskivor. 
Förseglingen består normalt av en 
utomhusfärg med eller utan så kallad 
sugförsegling vanligtvis bestående av 
en akrylatdispersion. Även försegling 
med epoxi förekommer. Kanter som 
bearbetas på arbetsplatsen skall be-
handlas med en penetrerande grund-
olja och en täckande färg avsedd för 
trä utomhus.

Brandkrav
Träskivor, som t ex plywood, fl erskikts-
skivor och limträpanel uppfyller den 
nya brandklassen Euroclass D-s2, d0 
som motsvarar tidigare svensk ytskikts-
klass III. Skivorna får normalt användas 
i fasader i byggnader med högst två 
våningar utan särskilda åtgärder. För 
användning i högre byggnader krävs 
boendesprinkler eller andra alterna-
tiva brandtekniska lösningar. Cement-
bundna spånskivor uppfyller Euroclass 
B-s1, d0, tidigare svensk ytskiktsklass I. 
Brandklassen gäller vid en tjocklek av 
minst 10 mm och cementhalten minst 
75 viktsprocent.  Dessa skivor kan an-
vändas i fasader i byggnader med fl er 
än två våningar utan särskilda åtgär-
der. 

Fästdon
Skivorna kan fästas med skruv eller 
spik. Typ av fästdon beror på valet av 
skivtyp. Fästdonen skall vara varmför-
zinkade eller av rostfritt stål. Rekom-
mendationer från respektive skivtill-
verkare skall följas. Fasadskivor bör 
helst monteras med rostfri skruv för 
att förhindra missfärgning av skivorna 
närmast skruven. Skruvade skivor kan 
också enkelt monteras ned vid behov. 
Limträpaneler kan även monteras 
med spik.

Hål för synlig skruv, till exempel 
med runt eller ovalt huvud, bör för-
borras 1 mm större än skruvens in-
nerdiameter. Alternativt kan själv-
borrande och självförsänkande skruv 
användas. Skruvskallar och området 
närmast skruv skall behandlas med en 
penetrerande grundolja för att för-
hindra vattenupptagning i skivan. För 
obehandlade skivor bör ytan inklusive 
skruv målas med en täckande färg el-
ler lack.

I fi lmbelagda skivor förseglas skruv-
hålen med en tät fogmassa. Alterna-
tivt kan skruv med tätningsbricka an-
vändas.

Bärverk
Skivorna monteras vanligtvis mot ver-
tikala eller horisontella träläkt som 
förankras i underliggande väggre-
gel. På marknaden fi nns även andra 
system med läkt och profi ler av stål 
och aluminium. Läkten monteras med 
varmförzinkad spik eller med rost-
skyddsbehandlad skruv avsedd för ut-
omhusbruk. Bakom skivorna skall all-
tid fi nnas en ventilerande luftspalt. 
Horisontella läkt som förhindrar ven-
tilationen av luftspalten får inte fö-
rekomma. Luftspalten skall utformas 
så att risken för dold brandspridning 
bakom fasaden minskas. Detta gäller 
främst fasader i högre byggnader med 
fl er än två våningar där luftspalten 
bör avgränsas vid brandcellsgräns.



Materialmöten
Skarvar mellan skivor skall alltid ut-
föras med ett mellanrum så att ski-
vorna skall kunna röra sig och dess 
kanter vara åtkomliga för underhåll. 
Avståndet mellan skivorna skall mot-
svara skivtjockleken dock minst 10 
mm. Stumfogar får inte förekomma 
eftersom de dels förhindrar rörelser, 
dels medför risk för fuktupptagning 
på grund av kapillär sugning. Skar-
var utformas så att vattenupptagning 
längs kanterna och i bakomliggande 
konstruktion förhindras. Horison-
tella skarvar skall utföras med fasade 
skivkanter eller med ett längsgående 
plåtbleck som skyddar underliggan-
de material. Vertikala skarvar utförs 
öppna eller med täckande läkt som 
skruvas över fogen. Öppna fogar > 10 
mm kan alternativt fyllas med lämplig 
fogmassa.

Ytbehandling
Färgsystem skall alltid väljas enligt skiv-
tillverkarens rekommendationer följas. 
Det är särskilt viktigt för färgskiktets 
långsiktiga beständighet. Obehand-
lade träskivor skall ytbehandlas med 
färgsystem avsedda för trä utomhus. 
Obehandlade cementbundna spånski-
vor kan ytbehandlas med färgsystem 
avsedda för cementbaserade produk-
ter som är stabila i en alkalisk miljö. På 
marknaden fi nns akrylat- och silikat-
färger som är anpassade för dessa ski-
vor. Cementbundna spånskivor målas 
även industriellt med polyuretanfärg. 

Underhåll
Livslängden beror på typ av skiva, yt-
behandling och underhållsintervall. 
Underhållsintervall beror på valt färg-
system och skivans placering i fasaden 
till exempel söder- eller norrläge.

Cementbundna spånskivor angrips 
normalt inte av insekter eller svampar 
vid hög fuktighet på grund av dess 
höga alkalitet (pH-värde). Skivorna 
lämpar sig väl i utsatta lägen med stor 
klimatpåverkan.

Mer information och fl er 
konstruktionsexempel fi nns i 

Träguiden, www.traguiden.se



Exempel på detaljlösningar i fasader med träbaserade skivor.
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