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Jag vill tacka min handledare Ulf Wickström, för god rådgivning och respons under hela 

arbetets gång. Jag vill även tacka min examinator, Michael Försth, för din hjälp i början av 

examensarbetet samt vid slutfasen av arbetet. 
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särskilt tack vill jag rikta till min handledare Erik Elvermark för ditt engagemang och 
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II 

Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet har varit att utreda brandförloppet i ytterväggskonstruktioner med 

expanderad polystyren, EPS, och en brands förmåga att sprida sig vertikalt nedåt. Praktiska 

försök har utförts för att utreda och illustrera den vertikala brandspridningen. En ytterligare 

avsikt med de praktiska försöken var att undersöka EPS-isoleringens beteende vid brand och i 

vilken omfattning EPS-isoleringen bidrog till brandspridning.   

Till de praktiska försöken tillverkades två sorters ytterväggskonstruktioner, det som skiljde 

konstruktionerna åt var fasaden. Fyra försök utfördes, två med brännbar fasad och två med 

obrännbar fasad. Konstruktionerna antändes ovanför det högra regelfacket med ett kopparrör. 

Kopparröret hade små förborrade hål och var kopplad till en gasolflaska. Vid antändning 

simulerade kopparröret en vindsbrand. I försöken registrerades temperaturen i fyra 

mätpunkter i konstruktionen. Efter att konstruktionen släckts undersöktes EPS-isoleringen och 

det brandpåverkade området i luftspalten.  

I samtliga försök inträffade brandspridning vertikalt nedåt. EPS-isoleringen var en stor 

bidragande faktor till den vertikala brandspridningen och visade på intressanta egenskaper. 

Isoleringen brann i det täta regelfacket vilket betyder att materialet klarar av att underhålla en 

förbränning på en liten mängd syre. Vid undersökningen uppmärksammades även EPS-

isoleringens droppbeteende. På innergipsskivan syntes droppformade fragment från 

isoleringen. Droppbeteendet är farligt ur en vertikal brandspridningssynpunkt, faller 

brinnande droppar ned i konstruktionen kan det antända omgivande material.  

Försöken visade att en brännbar fasad bidrog till en större och mer omfattande brandspridning 

jämfört med en obrännbar fasad. Branden spred sig inte bara längre ned i luftspalten utan 

påverkade även EPS- isoleringen i det vänstra regelfacket. I försöken med obrännbar fasad 

var endast isoleringen i det högra regelfacket, där antändning skedde, påverkad. 

Asfaltboarden, som avskilde konstruktionens luftspalt och regelfack med isolering, visade sig 

vara svårantändlig och var inte det material som främst bidrog till brandspridning i 

konstruktionen. I försöken registrerades temperaturskillnader på var sida om asfaltboarden, 

vilket tyder på att asfaltboarden uppfyllde en isolerande funktion. 

 

Nyckelord: Konstruktionsbränder, vertikal brandspridning, expanderad polystyren 
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Abstract 
The purpose of this report is to investigate the spread of fire within a wall construction 

consisting of EPS-insulation and the ability of the fire to spread vertically downwards. 

Practical experiments were done to analyse and illustrate the vertical spread of the fire. 

Another purpose of the experiment was to investigate the behavior of the EPS-insulation and 

to what extent it contributed to the spread of fire. 

For the experiments, two wall constructions were made with different facades. In total there 

were four experiments made, two with combustible facades and two with incombustible 

facades. The constructions were ignited in the right hand side of the structure by using a 

copper pipe, pre-drilled with small holes and connected to a bottle of liquefied petroleum gas. 

The pipe was to act as an attic fire. During the experiments the temperature were registered at 

four different locations in each construction. When the fire was extinguished the EPS-

insulation and the fire-affected area in the air gap was observed. 

All experiments showed evidence of vertically downwards spread of fire. The EPS-insulation 

was a major contributing factor to the spread of fire and proved to have interesting properties. 

The insulation was burning despite being placed in an enclosed construction. This proves that 

the material is able to maintain combustion even with a very small amount of oxygen. During 

the observation the EPS-insulation’s drip-behavior was also noted. Drop-shaped fragments of 

EPS-insulation were left on the interior walls. From the standpoint of vertical fire spread, this 

drip-behavior is dangerous. If burning drops are falling down, it may ignite material at other 

places in the construction. 

The experiments showed that a combustible facade contributed to a larger fire spread, 

compared with that of an incombustible facade. The fire had not only spread further down in 

the air-gap, it had also affected the EPS-insulation in the left part of the construction. But with 

the incombustible facade, only the right part of the EPS-insulation had been affected. 

In the experiments the bitumen board showed to be hard to ignite and was not the material 

that primarily contributed to the fire spread. Temperature differences were registered on each 

side of the bitumen board, which means that it had an insulating function. 

 

Keywords: Construction fires, vertical fire spread, expanded polystyrene 
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1 Inledning 
I inledningen ges en bakgrund till det ämnesområde som rapporten berör. Därpå presenteras 

syfte och avgränsningar med studien.  

Konstruktionsbränder är ett aktuellt ämne inom räddningstjänsten i Sverige. Alltfler väljer att 

studera och belysa dessa aningen komplexa och svårbemästrade bränder. Komplexiteten 

grundar sig i en kunskapsbrist om brändernas egenskaper och beteende. Definitionen för en 

konstruktionsbrand är inte fastställd. I denna rapport diskuteras konstruktionsbrand i det 

avseendet att en brand, oavsett brandorsak, förekommer inuti en konstruktion. 

Räddningstjänsten i Sverige har genom proaktivt arbete hunnit skaffa sig lång erfarenhet av 

rumsbränder och utvecklat väletablerade släckmetoder för att bemästra dessa. Svårigheterna 

uppstår i ett senare skede, då det visar sig att branden spridit sig in i byggnadens konstruktion 

eller om branden redan från början startat inuti konstruktionen. Räddningstjänsten får då 

jobba reaktivt och lägga fullt fokus på att återfå kontrollen över branden. I många fall, 

exempelvis branden i ett flerbostadshus i Luleå 2013, resulterar dessa konstruktionsbränder i 

en totalskada och hela byggnaden får rivas (Östman et al. 2014).   

Mer forskning och kunskap behövs inom ämnet, både ur ett förebyggande och operativt 

perspektiv. Utvecklingen inom konstruktioner går i en oerhört snabb takt, allt från olika 

sorters material till byggnadstekniker medräknat. Byggnadsbranschen strävar ständigt efter att 

uppnå en snabbare produktionstakt och använda billigare material. I denna utveckling behöver 

den förebyggande sidan, som främst arbetar med det byggnadstekniska brandskyddet, och den 

operativa sidan, som besitter insatsförmågan, hänga med. Både ur synpunkt att kvalitetssäkra 

att det byggnadstekniska brandskyddet uppfylls utifrån Boverkets byggregler men också förse 

den operativa sidan med kompetens och förmåga att läsa av och förstå brandförloppen inuti 

konstruktioner.  

I följande examensarbete utreds brandförloppet i väggkonstruktioner med expanderad 

polystyren, EPS, och en brands förmåga att sprida sig vertikalt nedåt i 

ytterväggskonstruktioner. Småskaliga praktiska försök utfördes för att utreda och illustrera 

den vertikala brandspridningen. En ytterligare avsikt med de praktiska försöken var att 

undersöka EPS-isoleringens beteende vid brand och i vilken omfattning EPS-isoleringen 

bidrog till en eventuell brandspridning.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien har varit att sammanställa en litteratursökning som beskriver fenomenen 

gällande brandförloppet i väggkonstruktioner. Litteratursökningen syftade även till att 

beskriva ytterväggkonstruktioners uppbyggnad samt framställning, egenskaper och 

användningsområde för isoleringsmaterialet expanderad polystyren.  

Syftet var även att praktiskt illustrera och undersöka en brands förmåga att sprida sig vertikalt 

nedåt i ytterväggskonstruktioner. Till undersökningen tillkom frågeställningarna vilken 

inverkan asfaltboard och EPS-isolering har på brandspridningen samt brännbar och obrännbar 

fasad.  
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Följande frågeställningar har behandlats i rapporten: 

 Uppstår vertikal brandspridning nedåt i ytterväggskonstruktionerna? 

 Hur beter sig EPS-isoleringen vid brand och i vilken omfattning bidrar EPS-

isoleringen till en eventuell brandspridning? 

 Vilken inverkan har brännbar respektive obrännbar fasad på den vertikala 

brandspridningen? 

 Antänds asfaltboarden och bidrar till den vertikala brandspridningen i 

konstruktionerna? 

 

1.2 Avgränsningar 

Rapporten studerar brandspridningen vertikalt i en ytterväggskonstruktion. 

Ytterväggskonstruktionen är uppbyggd att likna en traditionell träregelvägg.  

I de praktiska försöken studeras två sorters ytterväggskonstruktioner, en med brännbar fasad 

och en med obrännbar fasad. Den brännbara fasaden består utav OSB, oriented strand board, 

det vill säga en träfiberskiva. Den obrännbara fasaden består utav en gipsskiva. I övrigt var 

väggkonstruktionerna uppbyggda med samma material, det vill säga asfaltboard, EPS-

isolering, träreglar och gipsskiva.  
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2 Teori – begreppet konstruktionsbrand 
I följande kapitel redovisas teori och begrepp som berör rapportens ämnesområde, bland 

annat konstruktionsbränder, skorstenseffekt och släckverktyg för konstruktionsbränder. 

Teorin inhämtades vid studiens litteratursökning. 

 

2.1 Ytterväggskonstruktioner 

För byggnader idag ställs höga krav på ett bra inomhusklimat. Konstruktionerna som 

tillsammans utgör byggnaden måste därav uppfylla en mängd olika byggnadsfysikaliska 

funktionskrav. Funktionskraven kan i grova drag delas in i två huvudkategorier; 

värmetekniska krav och fukttekniska krav. Till de värmetekniska kraven hör lufttäthet, 

fuktskydd, vindskydd och värmeisolering. Till den andra huvudkategorin, de fukttekniska 

kraven, räknas krav som skydd mot nederbörd, ytvatten, uppstigande markfukt och skadlig 

ångtransport samt uttorkning av byggfukt. Uppfylls dessa krav bidrar det bland annat till en 

god termisk komfort, ett bra inomhusklimat och en låg energiförbrukning. (Sandin 2010) 

Appliceras ovan nämnda funktionskrav på en specifik byggnadsdel, i den här studien en 

yttervägg, kommer väggen vara uppbyggd av ett antal olika skikt. Skikten i väggen uppfyller 

de olika byggnadsfysikaliska kraven. Sett utifrån och in består väggen utav en fasad vars 

huvuduppgift är att avleda slagregn mot att tränga in i väggen. Därefter placeras en luftspalt 

som har en viktig funktion att ventilera och dränera bort det vatten som trängt in genom 

fasaden. Efter luftspalten fästs ett vindskydd för att förhindra luftrörelser in i 

värmeisoleringen. Vindskyddet syftar även till att utgöra ett indirekt fuktskydd mot 

inträngande vatten. Därpå kommer de bärande reglarna samt värmeisoleringen. 

Värmeisoleringens uppgift är att isolera för den termiska komforten och hålla nere 

energiförbrukningen. De bärande reglarna är avgörande för byggnadens förmåga att stå emot 

vertikala och horisontella laster. Värmeisoleringen följs utav en plastfolie med den primära 

uppgiften att förhindra luftfukt som kommer inifrån att transporteras ut. Innerst kommer 

innerbeklädnaden. Se Figur 1 nedan för ytterväggens olika skikt och uppbyggnad. (Sandin 

2010) 

 

Figur 1 En traditionell träregelväggs uppbyggnad. (Sandin 2010) 
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2.2 Konstruktionsbrand 

I konstruktioner kan bränder uppstå till följd av exempelvis tekniska fel från elektriska 

installationer, heta arbeten, installationsarbeten, en varm ventilationskanal som bidrar till en 

värmeöverföring, en rumsbrand som ger spridning in i byggnadens konstruktion eller en 

vindsbrand som sprider sig ner och in i byggnadens konstruktion (Johansson 2015). Mycket 

brännbart material som trä, isolering och plaster finns i dessa dolda utrymmen, vilket bidrar 

till att branden kan få fäste och fortlöpa.  

I dagsläget finns ingen allmän och etablerad definition för en konstruktionsbrand. Enligt 

Johansson (2015) karakteriseras konstruktionsbränder som dolda bränder och bränder i 

byggnadsmaterial. I den här rapporten definieras och diskuteras en konstruktionsbrand som en 

brand, oavsett brandorsak, som förekommer inuti en väggkonstruktion. 

Kurvan för det generella brandförloppet, med en fullt utvecklad rumsbrand, går inte att 

applicera på en brand inuti en konstruktion. Den största skillnaden mellan en rumsbrand och 

en brand inuti en konstruktion är att rumsbranden är välventilerad. Det innebär att branden har 

fri tillgång till syre och bränslet är den begränsande faktorn. I en konstruktion är volymerna 

mindre och tillgången till syre begränsad. Till det tillkommer även parametrarna material och 

uppbyggnad, vilket sammantaget resulterar i att brandförloppet inuti konstruktioner ser olika 

ut och därför inte kan likställas med beskrivningen av det generella brandförloppet. 

(Johansson 2015) 

En konstruktionsbrand karakteriseras av att ha en låg förbränningshastighet. Den låga 

förbränningshastigheten medför att branden kan pågå under mycket lång tid. Höga 

temperaturer kan uppnås även om förbränningen sker långsamt (Wickström 2015).  Materialet 

i konstruktionen kan brinna på två sätt, antingen genom pyrolys eller glödbrand. I 

nedanstående avsnitt förklaras begreppen. 

 

2.2.1 Pyrolysprocessen 

De allra flesta fasta ämnen pyrolyseras. Pyrolys är en kemisk process som innebär att det fasta 

ämnet börjar avge gaser då det värms upp. Gaserna består utav det fasta materialets 

beståndsdelar som frigjorts vid uppvärmningen. Vanligtvis börjar de fasta ämnena avge dessa 

gaser vid temperaturerna 100-250°C. (Bengtsson 2001) 

Då pyrolysgasen blandar sig tillsammans med syret i luften bildas en så kallad brännbar 

blandning. Beroende på blandningens sammansättning kan blandningen antändas om den 

hamnar inom ämnets brännbarhetsområde. Är det för liten andel pyrolysgaser sägs 

blandningen vara för mager och antändning uteblir. I blandningar med för hög andel 

pyrolysgaser i blandningen sägs den vara för fet och antändning inträffar ej. Hamnar 

blandningen inom det så kallade brännbarhetsområdet är blandningen ideal och antändning 

sker vid tillförsel av tändkälla. (Bengtsson 2001)    

Vid pyrolysprocessen är det alltså det fasta ämnets frigjorda beståndsdelar i gasfas som 

förbränns och inte det fasta ämnet. Detta kallas även för homogen oxidation, då bränslet och 

oxidatorn är i samma fas. 



5 

2.2.2 Glödbrand 

Vid en glödbrand sker förbränningen på en yta, ett fast ämne. Glödbranden är en så kallad 

heterogen oxidation, vilket innebär att bränslet och oxidatorn inte är i samma 

aggregationstillstånd. Bränslet befinner sig i fast tillstånd och oxidatorn i gastillstånd. 

(Bengtsson 2001)    

Glödbränder kan uppstå inuti konstruktioner men även i porösa material. Alla ämnen har inte 

förmågan att kunna brinna med glöd. Ämnen som innehar den egenskapen är föreningar med 

beståndsdelar av kol samt ämnen som vid förbränning frigör kol, till exempel trä. (Bengtsson 

2001) 

Då syretillgången inuti en konstruktion är relativt begränsad medför det att branden får en 

långsam förbränning och kan pågå under en mycket lång tid. Vid förbränningen producerar 

glödbranden pyrolysprodukter, bland annat kolmonoxid, vilka är giftiga att andas in. 

(Bengtsson 2001)  

 

2.2.3 Underventilerad brand 

I ovanstående avsnitt nämns det att syretillgången i en konstruktion oftast är begränsad, 

branden sägs då vara underventilerad. Uttrycket syftar till att mängden syre inte är tillräcklig 

för att förbränna bränslet som finns. En underventilerad brand kännetecknas av att producera 

stora mängder oförbrända produkter, bland annat sotpartiklar. Om luft tillförs antänds de 

oförbrända produkterna och förbränningen kan få ett snabbt förlopp. (Bengtsson 2001) 

 

2.3 Skorstenseffekt 

Vid brand inuti konstruktioner kan den så kallade skorstenseffekten uppstå. I en skorsten 

uppstår tryckskillnader då varm luft produceras i eldstaden som sen stiger uppåt på grund av 

densitetsskillnader gentemot kall luft. Varm luft har lägre densitet än kall luft vilket resulterar 

i att den varma luftmassan stiger med hjälp av den termiska stigkraften (Svensson 2006). 

Tryckskillnaden skapar ett flöde i skorstenen. Kall luft sugs in genom den lägre öppningen, 

eldstaden, på grund av ett undertryck och varm luft trycks ut genom skorstenen på grund av 

ett övertryck. (Svensson 2014) 

I en konstruktion uppstår skorstenseffekten då exempelvis håltagning för lokalisering eller 

bekämpning av brand görs. Håltagningen medför att tryckförhållanden som byggts upp inuti 

konstruktionen förändras då kall luft sugs in genom öppningen. Ändringen av 

tryckförhållande kan resultera i att branden i konstruktionen sprids snabbt och längre sträckor. 

(Svensson 2014)  

 

2.4 Brandens förmåga att spridas 

En brand sprider sig med värmetransport från ett objekt till ett annat. Värmetransporten kan 

ske genom olika mekanismer, strålning, konvektion och ledning. Ofta samverkar 

mekanismerna och bidrar tillsammans till den totala värmeöverföringen. (Karlsson et al 2000) 

Branden kan även spridas via så kallade flygbränder. Brinnande objekt transporteras då med 

hjälp av vinden och riskerar att antända material bortanför den ursprungliga brandplatsen 
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(Nationalencyklopedin 2015). Branden kan även spridas utan hjälp av vinden, brinnande 

objekt kan falla nedåt med tyngdaccelerationen och antända lägre belägna objekt.    

 

2.5 Släckverktyg 

Vid bekämpning av konstruktionsbränder har räddningstjänsten ett antal verktyg till sitt 

förfogande. Effektiva ur brandbekämpningssynpunkt är strålrören dim- och skumspik. 

Skillnaden mellan de två strålrören är att dimspiken endast används med vatten och 

skumspiken används med skum tillsatt. Dim- och skumspikarna finns i två varianter, attack 

och begränsning. Attackspiken har hål som ger en lång och smal strålbild. Medan 

begränsningsspiken har hål som ger en kortare och bredare strålbild. Se Figur 2 nedan för en 

illustration över spikarnas strålbilder. (Elvermark 2015) 

 

Figur 2 T.v. attackspikens strålbild. T.h. begränsningsspikens strålbild. (Dafo 2015) 

 

Dim- och skumspik är effektiva då stora öppningar i konstruktionen inte behöver tas upp vid 

släckningsarbetet, branden hålls fortfarande innesluten. Vid upptag av stora öppningar ökar 

risken för bland annat skorstenseffekt, vilket kan ge den motsatta effekten, en ökad 

brandspridning. Istället behövs endast borrhål, med samma dimension som strålröret, göras i 

konstruktionen för åtkomst och släckning. Borrhål för släckning görs inom varje regelfack i 

konstruktionen där misstanke om brand finns. (Elvermark 2015)  

 

2.6 Expanderad polystyren 

Polystyren är idag ett populärt material att använda till bland annat isolering av väggar, 

husgrunder och tak. Egenskaper som god värmeisoleringsförmåga, låg vikt och lågt pris 

bidrar till populariteten och konkurrensen mot andra isoleringsmaterial. I allmänt tal går 

polystyren under benämningen cellplast eller frigolit (Räddningsverket 2008). 

Idag används två framställningsmetoder av polystyren, expanderad polystyren, EPS, och 

extruderad polystyren, XPS (Lindholm 2015). I båda framställningsmetoderna används 

styren. Styren tillverkas genom kemisk syntes av kolvätena bensen och eten. Styren 

polymeriseras sedan till polystyren vilket innebär att styrenmolekylerna binds samman och 

bildar längre molekylkedjor. Små pärlor av polystyren får sedan expandera tillsammans med 

pentan under värme för att absorbera luft och sedan smältas samman till skivor. (Jóhannesson 

1994) 

Expanderad polystyren klassas som ett brännbart material. En brand bryter ned den 

expanderade polystyrenen till vätskefas och bildar pölbränder. Vid 100°C börjar materialet 
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smälta och vid 230-250°C antänds materialet om det är i kontakt med en öppen låga. Utan 

kontakt med öppen låga antänds materialet av strålningsvärmen vid temperaturer på 450-

500°C. (Räddningsverket 2008) 

Materialets antändningstemperatur hänger samman med materialets termiska tröghet, vilket är 

produkten av materialets värmekonduktivitet, densitet och specifika värmekapacitet. Ett 

isoleringsmaterial ska ha en låg värmekonduktivitet eftersom det innebär att materialet har en 

god isolerande förmåga. EPS-isolering har ett lågt konduktivitetsvärde på cirka 0,038 W/(m 

K), se Bilaga A – Produktspecifikationer för materialen i väggkonstruktionerna. Konduktivitet 

och densitet hänger samman, en låg konduktivitet medför en låg densitet. EPS-isolering har en 

låg densitet, dels på grund av dess höga andel luft, och är således ett mycket lätt material. Den 

specifika värmekapaciteten beskriver den mängd energi som behövs för att höja temperaturen 

en grad hos ett kilo av ämnet. Materialets specifika värmekapacitet beror på materialets 

beståndsdelar, för polystyren är värmekapaciteten cirka 1000-1500 J/(kg K) (Wickström 

2015). Produkten av dessa tre parametrar resulterar i materialets termiska tröghet. Ett lågt 

värde på den termiska trögheten i kombination med materialets kemiska beståndsdelar innebär 

att materialet är mer lättantändligt. Polystyren har utifrån ovanstående parametrar en låg 

termisk tröghet, jämfört med exempelvis trä. (Wickström 2014) 

På grund av att materialet är lättantändligt behöver väggkonstruktioner med EPS-isolering 

göras täta för att skydda isoleringen mot antändning. Materialet går att göra svårantändligt vid 

tillsats av flamskyddsmedel. Vissa flamskyddsmedel medför dock problem, bland annat ur 

miljösynpunkt, då materialet i ett senare skede ska återvinnas. Bränder i EPS-material 

utvecklar stora mängder giftig rök vilket inte heller är bra ur varken miljö- eller 

hälsosynpunkt. (Jóhannesson 1994) 

 

2.7 Exempel på inträffad konstruktionsbrand i Sverige 

I augusti 2013 inträffade en brand i ett flerbostadshus i Luleå. Flerbostadshuset var uppbyggt 

av sammanfogade volymelement. Byggnadens stomme bestod utav trä och ytterfasaden 

utgjordes av tegel. Orsaken till branden var en spisbrand på byggnadens översta våningsplan. 

Branden spred sig upp i fläkten och fick sedan spridning i byggnadens ventilationssystem. 

Ventilationskanalen blev kraftigt uppvärmd och otätheter i ventilationskanalens 

brandisolering medförde att brännbart material på vinden antändes. Brandförloppet var snabbt 

och inom kort hade hela byggnadens takkonstruktion brunnit av. Från vinden spred sig 

branden nedåt i byggnaden, via ytterväggens luftspalt samt i spalterna mellan 

volymelementen. Resultatet av branden blev en totalskada och hela byggnaden fick rivas. 

Mellan volymelementen, både horisontellt och vertikalt, fanns brandstopp. Dessa uppfyllde 

dock inte avsedd funktion. Det visade sig även att vissa brandstopp var inplastade. 

Inplastningen bidrog till brandspridning vertikalt nedåt då plasten gav ifrån sig brinnande 

droppar som föll ner i de vertikala spalterna. Figur 3 nedan visar en IR-bild på 

brandspridningen i byggnadens vertikala spalter, tagen under räddningsinsatsen. (Östman et 

al. 2014)    
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Figur 3 IR-bild över brandspridningen i de vertikala spalterna mellan volymelementen. De ljusare partierna i bilden 

motsvarar en högre temperatur jämfört med den registrerade utetemperaturen. Bilden är tagen under räddningsinsatsen. 

(Björkman 2013) 
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3 Metod 
I följande kapitel redovisas den metod som använts i examensarbetet. Arbetet inleddes med en 

litteratursökning och följdes av planering och genomförande av småskaliga praktiska försök. 

Därefter analyserades och diskuterades resultaten från de praktiska försöken. 

 

3.1 Litteratursökning 

Arbetet påbörjades med en sammanställning av möjliga sökord inför sökningen i databaser. 

Sökord som användes var bland annat konstruktionsbrand, glödbrand, dold brand, vertikal 

brandspridning, skorstenseffekt och expanderad polystyren. De flesta sökord söktes även på 

engelska. Databaser som användes vid sökningarna var Google Scholar, Scopus, Libris, 

Proquest och Google. Sökningar har till viss del även skett i Utkiken.    

 

3.2 Praktiskt försök 

3.2.1 Ytterväggskonstruktioner 

Till försöken tillverkades två fackverkskonstruktioner med olika fasad. En 

fackverkskonstruktion med brännbar fasad och en med obrännbar fasad. Konstruktionerna 

byggdes genom att sex reglar, 45x70 millimeter, sågades till längden 2310 millimeter. Fyra 

reglar, 45x70 millimeter, sågades till längden 1200 millimeter. Tre reglar med längden 2310 

millimeter och två reglar med längden 1200 millimeter skruvades ihop till ett fackverk med 

två regelfack och fick då måtten 1200x2400 millimeter. Se Figur 4 för en skiss över 

fackverket i en ytterväggskonstruktion.  

 

Figur 4 Skiss över fackverket i en ytterväggskonstruktion. De tre horisontella reglarna har dimensionen 45x70 millimeter 

samt längden 2310 millimeter. De två vertikala reglarna har samma dimension, 45x70 millimeter, och längden 1200 

millimeter. Fackverket har måtten 1200x2400 millimeter.  
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På fackverket skruvades sedan en gipsskiva fast som symboliserade innerväggen. Därefter 

isolerades de två regelfacken med expanderad polystyren. EPS-isoleringen passades in i 

regelfackens bredd. Mellan innerväggen, gipsskivan, och isoleringen placerades ingen 

plastfolie. Plastfolien valdes bort då dess funktion inte bedömdes betydelsefull i försöken 

samt ha liten påverkan på resultatet.  Asfaltboarden kapades till måtten 1200x2400 millimeter 

och skruvades sedan fast utanpå fackverket med isolering.  

För att konstruera luftspalten sågades sex reglar, 45x22 millimeter, till längden 2400 

millimeter. Reglarna skruvades fast utanpå asfaltsboarden. På reglarna skruvades sedan 

fasaden fast. På konstruktionen med obrännbar fasad utgjordes fasaden av en gipsskiva. På 

konstruktionen med brännbar fasad bestod fasaden av en OSB-skiva.  

En konstruktion, 1200x2400 millimeter, med obrännbar fasad och en konstruktion, 

1200x2400 millimeter, med brännbar fasad tillverkades. När konstruktionerna var klara 

sågades de i två delar, se Figur 5. Fyra stycken konstruktioner hade då tillverkats med måtten 

1200x1200 millimeter.  

I Tabell 1 och Tabell 2 listas konstruktionernas uppbyggnad utifrån och in. I Figur 6 visas en 

konstruktion med brännbar fasad till vänster och en konstruktion med obrännbar fasad till 

höger. Teknisk data om de olika materialen återfinns i Bilaga A – Produktspecifikationer för 

materialen i väggkonstruktionerna.  

 

Figur 5 Uppbyggnad av väggkonstruktion med obrännbar fasad som delades i två delar, vid det streckade strecket, för att få 

ut två testkonstruktioner. Längst bort ses ytterfasaden, därpå träreglarna som bygger upp luftspalterna, sedan asfaltboarden, 

därefter träreglarna som bygger upp regelfacken innehållandes isolering och närmast ses innerväggen. 
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Tabell 1 Uppbyggnad av väggkonstruktion med brännbar fasad, listad utifrån och in. 

Material Mått [mm] 

OSB-skiva 11x1200x1200 

Luftspalt 22x500x1200 

Asfaltboard 12x1200x1200 

Expanderad polystyren 70x500x1200 

Gipsskiva 13x1200x1200 

 

Tabell 2 Uppbyggnad av väggkonstruktion med obrännbar fasad, listad utifrån och in. 

Material Mått [mm] 

Gipsskiva 13x1200x1200 

Luftspalt 22x500x1200 

Asfaltboard 12x1200x1200 

Expanderad polystyren 70x500x1200 

Gipsskiva 13x1200x1200 

 

 

Figur 6 T. v: konstruktion, 1200x1200 millimeter, med brännbar fasad. T. h: konstruktion, 1200x1200 millimeter, med 

obrännbar fasad. 

 

3.2.2 Försöksuppställning 

Tre filmkameror placerades ut för att täcka hela försöksområdet. Den första filmkameran 

placerades framför väggkonstruktionen, den andra filmkameran placerades bakom 

konstruktionen och den tredje filmkameran placerades, högt uppsatt, på vänstersida av 

konstruktionen sett framifrån. Två platser markerades ut, en framför och en bakom 

väggkonstruktionen, för placering av IR-kameran. 

Släckutrustningen som skulle användas vid försöken iordningsställdes. Till försöken användes 

begränsningsspiken vid släckning. Se Figur 2 för bild på strålröret och dess strålbild.     



12 

För antändning av konstruktionerna användes ett kopparrör, se Figur 7. Kopparröret kapades 

till cirka 500 millimeter. I kopparröret borrades hål med en diameter på två millimeter och 

med ett avstånd på cirka 20 millimeter mellan varje hål. På kopparröret svetsades ett stativ 

fast för att kunna fästa stativet med en tving på en träställning vid försöken. Kopparröret 

kopplades samman med en gasolflaska med reglage. Kopplingen gjordes med 

tryckringskoppling och slangklämma. 

 

 

Figur 7 För antändning användes ett kopparrör som var sammankopplat med en gasolflaska. På kopparröret ses en del av 

det påsvetsade stativet. 

 

Termoelementtrådar för registrering av temperatur placerades i fyra mätpunkter i 

konstruktionerna. Se Figur 8 för placering. Termoelementtråd 1 och 2 var placerade i 

konstruktionens luftspalt på avstånden 200 respektive 800 millimeter från konstruktionens 

ovankant och ned. På samma avstånd var termoelementtråd 3 och 4 placerade mellan 

asfaltboarden och EPS-isoleringen. Termoelementtrådarna stack in cirka 300 mm i 

konstruktionen. Termoelementtrådarnas placering bestämdes utifrån vad som förutspåddes 

vara intressanta mätpunkter. De översta mätpunkterna, 1 och 3, var intressanta ur den 

aspekten att det var placerade nära antändningskällan. Mätpunkt 2 var intressant för att 

undersöka luftspaltens inverkan med luftintag underifrån. Mätpunkt 4 placerades för att 

undersöka EPS-isoleringens beteende och bidrag till brandspridningen. I försöken användes 

termoelementtråd av modellen QTW-20 som registrerade temperaturer upp till 700°C. Se 

Bilaga B – Produktdatablad, termoelementtråd för termoelementtrådens specifika 

produktdatablad.  
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Figur 8 Placering av de fyra termoelementtrådarna. Termoelementtråd 1 och 2 är placerade 300 millimeter in i 

konstruktionens luftspalt på avstånden 200 respektive 800 millimeter från konstruktionens ovankant och ned. 

Termoelementtråd 3 och 4 är placerade 300 millimeter in i konstruktionen, mellan asfaltboarden och EPS-isoleringen, på 

samma avstånd som termoelementtråd 1 och 2. 

 

Termoelementtrådarna kopplades samman med två stycken mätinstrument av sorten Standard 

ST-612. Se Figur 9 nedan för bild på mätinstrumentet.  

 

 

Figur 9 Mätinstrumentet, Standard ST-612, som i försöken användes för registrering av temperatur. 
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Efter att termoelementtrådarna var på plats placerades väggkonstruktionen i två stöttare för att 

stå stabilt under försöket. Cirka 100 millimeter ovanför väggkonstruktionens högra regelfack 

placerades kopparröret. Kopparröret sattes fast på en träställning med hjälp av det påsvetsade 

stativet och en tving. Gasolflaskan som var sammankopplad med kopparröret placerades cirka 

fem meter från väggkonstruktionen. Mätinstrumenten Standard ST-612 monterades fast på en 

uppställd träpall. Se Figur 10 nedan för en bild över kopparrörets placering samt 

försöksuppställningen. 

 

 

Figur 10 T.v: Bild över kopparrörets placering ovanför konstruktionens högra regelfack. T.h: Försöksuppställning vid de 

praktiska försöken. I figuren ses en väggkonstruktion stå uppställd. Ovanför konstruktionens högra regelfack är kopparröret 

placerat som är sammankopplat med en gasolflaska. Gasolflaskan är ej med i bilden. På den uppställda träpallen är 

mätinstrumenten för avläsning av temperatur monterade. 

 

3.2.3 Tillvägagångssätt 

Arbetsgången var densamma i de fyra försöken. I de två första försöken testades 

konstruktioner med obrännbar fasad och i de två sista försöken testades konstruktioner med 

brännbar fasad. Termoelementtrådarna kontrollerades att de visade utomhustemperaturen. De 

tre utplacerade filmkamerorna startades. Därpå startades tidtagaruret och antändning 

påbörjades. Antändning skedde ovanför konstruktionens högra regelfack. Längden på 

flammorna från kopparröret var cirka 100-150 millimeter. Under 10 minuter stod gasolen på, 

därefter stängdes gasolen av och ställningen med kopparröret togs bort.  

Från det att tidtagaruret startades avlästes temperaturen i de fyra mätpunkterna var 30:e 

sekund. Bilder med IR-kameran togs cirka varannan minut. För att få bilder från båda sidor av 

väggkonstruktionen flyttades IR-kameran mellan de två markerade punkterna under försöket.  

Då tidtagaruret visade 15 minuter släcktes konstruktionen. Släckningen utfördes genom att ett 

borrhål borrades genom konstruktionens ytterfasad i båda regelfacken. I de två borrhålen 

användes sedan dimspiken för att kyla och släcka i väggkonstruktionen. 

När väggkonstruktionen svalnat togs konstruktionen ner från de två stöttarna och lades på 

marken med ytterfasaden uppåt. Konstruktionen öppnades upp genom att ytterfasaden 

skruvades bort. De två termoelementtrådarna som var placerade i luftspalten togs bort och 

sedan analyserades det brandpåverkade området i luftspalten. Analysen bestod av att det 

brandpåverkade området mättes vertikalt samt fotograferades. Därefter sågades asfaltboarden 
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av för att undersöka EPS-isoleringen i regelfacken. De två termoelementtrådarna som var 

placerade mellan asfaltboarden och EPS-isoleringen avlägsnades. Undersökningen av EPS-

isoleringen antecknades och fotograferades.  
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4 Resultat 
I kapitlet presenteras relevant resultat från de fyra utförda försöken. 

 

4.1 Försök 1 – Obrännbar fasad 

I försök 1 testades en väggkonstruktion som var konstruerad med obrännbar fasad, se Figur 6 

för ytterväggens uppbyggnad. 

  

4.1.1 Registrerade temperaturer 

I Figur 11 nedan redovisas den avlästa temperaturen i de fyra mätpunkterna under försöket. 

Vid mätpunkt 1 ökade temperaturen successivt under hela försöket. Temperaturen i mätpunkt 

2 varierade mellan 5-10°C under hela försöket. Gällande mätpunkt 3 och 4 visar kurvorna 

tydligt när EPS-isoleringen vid termoelementtrådarna antänts. Temperaturerna ökade, vilket 

avspeglar sig i kurvornas lutning vid cirka 120 respektive 360 sekunder. Efter att EPS-

isoleringen antänts vid mätpunkt 3 sjönk temperaturen innan den ökade igen. Då EPS-

isoleringen vid mätpunkt 4 antänts, sjönk temperaturen från cirka 300°C och varade därefter 

kring 120-150°C.  

 

 

Figur 11 Avläst temperatur i de fyra olika mätpunkterna i försök 1. 

 

4.1.2 Brandpåverkat område i luftspalten 

I försöket observerades det brandpåverkade området i konstruktionens luftspalt. Det 

brandpåverkade området var 250 millimeter från konstruktionens ovankant ner i det högra 

regelfackets luftspalt. Inom det brandpåverkade området hade asfaltboarden förkolnat helt.   

Figur 12 nedan visar aktuellt område. I figuren ses även borrhålet som gjordes vid släckning. 
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Figur 12 Brandpåverkat område i första konstruktionens luftspalt. Det brandpåverkade området, som förkolnat helt, sträckte 

sig 250 millimeter ned i väggkonstruktionens luftspalt. I bilden är kopparrörets placering utmärkt, där antändning skedde, 

samt borrhålet som gjordes vid släckning. 

 

4.1.3 EPS-isoleringens beteende 

I övrigt observerades att branden höll sig i det högra regelfacket, det regelfack där antändning 

skedde. Bakom asfaltboarden hade cirka 95 % av EPS-isoleringen försvunnit i det högra 

regelfacket, se Figur 13. Bitar av smält EPS- isolering satt kvar på innergipsskivan i 

droppformationer. Det vänstra regelfacket var opåverkat, både i luftspalten och isoleringen.  

 

Figur 13 Observation av EPS-isoleringens beteende i försök 1. Nästan all isolering i regelfacket har försvunnit. På 

innergipsskivan ses droppformade fragment av isoleringen. 
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Figur 14 nedan visar att EPS-isoleringen i regelfacket inte bara smälte utan även brann för sig 

själv. EPS-isoleringen underhöll själv förbränningen i konstruktionens täta regelfack. Bilden 

styrks av de höga temperaturer som uppmättes i isoleringen, se Figur 11 för avlästa 

temperaturer i försök 1.  

 

 

Figur 14 Bilden visar hur EPS-isoleringen brann av sig själv i regelfacket. 

 

4.2 Försök 2 – Obrännbar fasad 

Försök 2 är en upprepning av försök 1, därmed testades en väggkonstruktion som var 

konstruerad med obrännbar fasad. Se Figur 6 för ytterväggens uppbyggnad.  

 

4.2.1 Registrerade temperaturer 

Figur 15 nedan visar den avlästa temperaturen i de olika mätpunkterna under försöket. 

Temperaturen i mätpunkt 1 ökade sakta med cirka 40°C under försökets första 660 sekunder. 

Efter 660 sekunder ökade temperaturen till 200°C fram tills dess att försöket avslutades. 

Mätpunkt 2 visade en låg temperaturökning mot slutet av försöket, temperaturen uppmättes då 

till drygt 20°C. Kurvan för mätpunkt 3 visar att EPS-isoleringen antändes cirka 120 sekunder 

efter att försöket startade. Därefter visade temperaturen ingen tydlig trend, utan flackade en 

del. Efter cirka 720 sekunder ökade temperaturen igen. Kurvan för mätpunkt 4 illustrerar när 

EPS-isoleringen smält vid fjärde termoelementtråden, detta inträffade cirka 720 sekunder efter 

att försöket startat. Temperaturen ökade då från cirka 15°C upp till drygt 160°C.   
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Figur 15 Avläst temperatur i de fyra olika mätpunkterna i försök 2. 

 

4.2.2 Brandpåverkat område i luftspalten 

Brandspridningen vertikalt nedåt i konstruktionens luftspalt uppmättes till 340 millimeter från 

konstruktionens ovankant. I det brandpåverkade området var asfaltboarden helt förkolnad. 

Asfaltboarden var opåverkad i det vänstra regelfacket samt nedanför det brandpåverkade 

området. Figur 16 nedan visar det brandpåverkade området i ovankant av konstruktionen. 

 

Figur 16 Brandpåverkat område i andra konstruktionens luftspalt. Det brandpåverkade området sträckte sig 340 millimeter 

ned i väggkonstruktionens högra luftspalt. Inom det brandpåverkade området var asfaltboarden helt förkolnad. I bilden är 

kopparrörets placering utmärkt, där antändning skedde, samt borrhålet som gjordes vid släckning. 
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4.2.3 EPS-isoleringens beteende 

Vid observation av EPS-isoleringen visade det sig att cirka 75 % av isoleringen i det högra 

regelfacket försvunnit, se Figur 17 nedan. En mindre bit EPS-isolering ses även kvarstå i 

regelfackets nedre högra hörn. Kvarvarande EPS-isolering var i princip opåverkad, endast 

svedd i kanterna. På innergipsskivan ses lite smält och gulnad EPS-isolering sitta kvar. 

Konstruktionens vänstra regelfack var opåverkat efter försöket, både asfaltboarden och EPS-

isoleringen. I Figur 17 har asfaltboarden i det vänstra regelfacket ej avlägsnats. 

 

 

Figur 17 Observation av EPS-isoleringens beteende i andra försöket. Cirka 25 % av regelfackets EPS-isolering fanns kvar, i 

princip opåverkad, efter försöket. På innergipsskivan ses smälta och gulnade fragment av isoleringen sitta kvar. 

Asfaltboarden i konstruktionens vänstra regelfack har ej avlägsnats.  

 

IR-kameran läste av yttemperaturen på innergipsskivan under försöket. Figur 18 illustrerar 

hur EPS-isoleringen har antänts och brinner inne i regelfacket. I ovankant uppgår gipsskivans 

yttemperatur till drygt 90°C, det är därmed högre temperaturer inne i regelfacket. Bilderna i 

figuren är tagna vid samma tidpunkt, strax innan försöket avslutades.  

 

 

Figur 18 T.v: bild av konstruktionen taget av IR-kameran. T.h: IR-bild av konstruktionen som tydligt visar hur EPS-

isoleringen brinner bakom innergipsskivan. IR-bilden visar även att EPS-isoleringen är påverkad hela vägen ned i 

regelfacket. 



21 

4.3 Försök 3 – Brännbar fasad 

I försök 3 testades en väggkonstruktion som var konstruerad med brännbar fasad, se Figur 6 

för ytterväggens konstruktion.  

 

4.3.1 Registrerade temperaturer 

Figur 19 nedan illustrerar temperaturen som avlästes i de olika mätpunkterna. Mätpunkt 1 

påbörjade en temperaturökning vid 400 sekunder efter att försöket startats och ökade därefter. 

Temperaturer över 700°C avlästes efter cirka 750 sekunder, dock antecknades inte dessa då 

termoelementråden endast var dimensionerad för temperaturer upp till 700°C. Temperaturen i 

mätpunkt 2 låg stadigt mellan 8-10°C fram till och med strax innan 800 sekunder, därpå 

ökade temperaturen successivt upp till drygt 40°C. Mätpunkt 3 illustrerar en långsam 

temperaturökning under försökets första 300 sekunder. Därefter ses en temperaturökning i 

etapper. Gällande mätpunkt 4 sker en temperaturökning vid cirka 500 sekunder efter försökets 

start, därpå stagnerade temperaturen under cirka 150 sekunder innan temperaturen ökade igen 

och nådde som högst drygt 250°C vid 700 sekunder.  

 

 

Figur 19 Avläst temperatur i de fyra olika mätpunkterna i försök 3. 

 

4.3.2 Brandpåverkat område i luftspalten 

Den vertikala brandspridningen i konstruktionens luftspalt uppmättes till 500 millimeter från 

konstruktionens ovankant och ner. Inom det brandpåverkade området var asfaltboarden helt 

förkolnad. Asfaltboarden i det vänstra regelfacket samt under det brandpåverkade området i 

det högra regelfacket var helt opåverkad. Figur 20 nedan visar det brandpåverkade området i 

det tredje försöket. 
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Figur 20 Brandpåverkat område i tredje konstruktionens luftspalt. Den vertikala brandspridningen sträckte sig 500 

millimeter ned i väggkonstruktionens luftspalt. Asfaltboarden var helt förkolnad inom det brandpåverkade området. I bilden 

är kopparrörets placering utmärkt, där antändning skedde, samt borrhålet som gjordes vid släckning. 

 

4.3.3 EPS-isoleringens beteende 

Utifrån övriga observationer visade det sig att EPS-isoleringen i det vänstra regelfacket även 

antänts. I det vänstra regelfacket hade ungefär 75 % av EPS-isolering försvunnit. EPS-

isoleringen i det högra regelfacket, där antändning skedde, hade även där cirka 75 % antänts 

och försvunnit. Av den kvarvarande EPS-isoleringen i det högra regelfacket hade en del av 

isoleringen gulnat i färgen. På innergipsskivan, i båda regelfacken, ses fragment av smält 

isolering sitta kvar. Figur 21 visar konstruktionen då asfaltboarden avlägsnats.  

 

 

Figur 21 Observation av EPS-isoleringens beteende i tredje försöket. EPS-isoleringen påverkades i konstruktionens båda 

regelfack. På innergipsskivan i det vänstra regelfacket ses tydliga droppfragment från isoleringen.  
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4.4 Försök 4 – Brännbar fasad 

Försök 4 är en upprepning av försök 3, därmed testades en väggkonstruktion som var 

konstruerad med brännbar fasad. Se Figur 6 för bild på konstruktionen och dess uppbyggnad. 

 

4.4.1 Registrerade temperaturer 

I Figur 22 redovisas temperaturen i de olika mätpunkterna. Temperaturen i mätpunkt 1 visar 

en exponentiell tillväxt under försökets första 400 sekunder. Efter 400 sekunder översteg 

temperaturen 700°C, temperaturerna över den gränsen redovisas som 700°C i diagrammet. 

Temperaturen översteg 700°C fram till cirka 660 sekunder efter försökets start, därefter sjönk 

temperaturen innan den vände och ökade igen. Mätpunkt 2 låg stadigt omkring 10°C fram till 

cirka 600 sekunder, därpå ökade temperaturen och uppnådde nästan 50°C mot slutet av 

försöket. I mätpunkt 3 ses en varierande temperaturkurva utan tydlig trend. Det som går att 

urskilja är ökningen som skedde fram till strax innan 300 sekunder, då temperaturen steg från 

10°C till drygt 480°C. Gällande mätpunkt 4 inträffade ingen markant temperaturändring innan 

600 sekunder, då steg temperaturen till 100°C och stagnerade där. 

 

 

Figur 22 Avläst temperatur i de fyra olika mätpunkterna i försök 4. 

 

4.4.2 Brandpåverkat område i luftspalten 

Brandspridningen vertikalt i luftspalten observerades till 550 millimeter från konstruktionens 

ovankant och ner, se Figur 23. Inom området var asfaltboarden förkolnad. Nedanför det 

brandpåverkade området och asfaltboarden i det vänstra regelfacket var opåverkade.  
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Figur 23 Brandpåverkat område i fjärde konstruktionens luftspalt. Det brandpåverkade området sträckte sig 550 millimeter 

ned i väggkonstruktionens luftspalt. Inom det brandpåverkade området ses förkolnade bitar av asfaltboarden. I bilden är 

kopparrörets placering utmärkt, där antändning skedde, samt borrhålen som gjordes vid släckning. 

 

Förkolnade bitar från asfaltboarden föll ner i luftspalten vilket ses tydligt i Figur 24. Figuren 

visar en bild till vänster och en IR-bild till höger, båda tagna i samma tidpunkt av IR-

kameran. Observera att temperaturskalan på IR-bilden inte är densamma som i Figur 18. I 

figuren ses även flammor sticka upp från det vänstra regelfacket.  

 

 

Figur 24 T.v: Bilden är tagen framifrån av IR-kameran. T.h: IR-bild tagen av värmekameran i samma tidpunkt som vänstra 

bilden. På marken under konstruktionen ses antända delar av asfaltboarden ha ramlat ner. Observera att temperaturskalan 

inte är densamma som i Figur 18. 
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4.4.3 EPS-isoleringens beteende 

EPS-isoleringen observerades okulärt, se Figur 25. Även i det fjärde försöket hade EPS-

isoleringen antänts i båda regelfacken. I det högra regelfacket hade cirka 75 % av EPS-

isoleringen brunnit. Viss del av den återstående EPS-isoleringen hade antagit en gul/brun 

nyans. Gällande vänstra regelfackets EPS-isolering hade cirka 33 % brunnit. På 

innergipsskivan ses små bitar av EPS-isolering sitta kvar.  

 

 

Figur 25 Observation av EPS-isoleringens beteende i fjärde försöket. Isoleringen var brandpåverkad i konstruktionens båda 

regelfack. Uppe i det högra regelfacket ses förkolnade bitar av asfaltboarden. I det högra regelfacket ses gulnad EPS-

isolering. 
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5 Analys 
I följande kapitel analyseras först brandspridningen vertikalt nedåt i konstruktionerna. 

Därefter analyseras EPS-isoleringens beteende vid brand och därpå följer en mer 

övergripande analys av resultaten från de fyra försöken. 

 

5.1 Brandspridning vertikalt nedåt i konstruktionerna 

Ett av syftena med studien var att undersöka och illustrera brandspridningen vertikalt nedåt. 

Brandspridningen vertikalt nedåt i konstruktionerna bedömdes utifrån det område som var 

brandpåverkat i respektive konstruktions luftspalt. Försöken avsåg att simulera 

brandspridningen från en vindsbrand ner i två olika sorters ytterväggskonstruktioner. 

Kopparröret som användes för antändning i försöken syftade till att simulera vindsbranden. 

Utifrån försöken var det skillnader i brandspridning mellan de två ytterväggskonstruktionerna. 

I försök 1 och 2, med obrännbar fasad, spred sig branden 250 respektive 340 millimeter. I 

försöken med brännbar fasad, försök 3 och 4, spred sig branden 500 respektive 550 millimeter 

ner i luftspalten. Tabell 3 nedan redovisar en sammanställning över den uppmätta 

brandspridningen i de olika försöken. Av resultaten går det dra slutsatsen att en brännbar 

fasad bidrar till en ökad brandspridning vertikalt i luftspalten. Den brännbara fasaden 

antändes efter cirka 500-600 sekunder i det tredje försöket och efter cirka 300-400 sekunder i 

det fjärde försöket. Då försöken pågick i 900 sekunder hann OSB-skivan, det vill säga 

fasaden, brinna och bidra till brandspridningen under relativt lång tid. Till brandspridningen 

bidrog OSB-skivan, asfaltboarden och isoleringen. Gällande försöken med obrännbar fasad, 

försök 1 och 2, fick branden inte lika stor spridning. Endast asfaltboarden och isoleringen 

bidrog till brandspridningen.  

 

Tabell 3 Sammanställning över brandspridningen vertikalt nedåt i konstruktionernas luftspalt. 

Försök Brandspridning vertikalt nedåt i luftspalten [mm] 

1 250 

2 340 

3 500 

4 550 
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5.2 EPS-isoleringens beteende vid brand 

I alla fyra försök observerades att EPS-isoleringen påverkats av branden. Detta noterades då 

väggkonstruktionerna öppnats upp och delar av EPS-isoleringen försvunnit. Då EPS-

isoleringen smälter vid 100°C och antänds vid 230-250°C vid kontakt med öppen låga betyder 

det att isoleringen i försöken måste ha antänts, sett utifrån de höga temperaturer som 

registrerades. I Figur 26 nedan redovisas de temperaturer som registrerades uppe i isoleringen 

i de fyra försöken. Det röda strecket i figuren symboliserar den temperatur då EPS-isoleringen 

antänds, vilket teoretiskt är vid 230-250°C. Praktiskt antändes isoleringen tidigare, se till 

exempel kurvan från försök 1. Där antändes isoleringen strax innan 90 sekunder, 

temperaturen ses då öka från 6°C till 225°C. I försöken med brännbar fasad uppnåddes högre 

temperaturer, vilket till viss del beror på strålningsvärmen från den brännbara fasaden som 

antänts.  

 

 

Figur 26 Sammanställning av registrerad temperatur i mätpunkt 3, uppe i isoleringen, i de fyra försöken. 

 

Generellt registrerades lägre temperaturer i isoleringens nedre mätpunkt, mätpunkt 4. Som 

högst registrerades temperaturer på drygt 300°C, se Figur 27 nedan. Högst temperatur 

uppnåddes i försök 1 med obrännbar fasad. Orsaken till det är inte fastställd. För mätpunkt 3, 

som diskuterades i ovanstående stycke, registrerades högst temperaturer i försök 4, med 

brännbar fasad.   
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Figur 27 Sammanställning av registrerad temperatur i mätpunkt 4, uppe i isoleringen, i de fyra försöken. 

 

I väggkonstruktionerna var EPS-isoleringen placerad i ett tätt regelfack. Luft tillfördes inte 

regelfacket under försöken. Det är därför intressant att EPS-isoleringen brann, utan tillförsel 

av nytt syre i konstruktionen. Det innebär att EPS-isoleringen har sådana egenskaper att 

materialet kan brinna för sig själv i ett relativt slutet utrymme. Dessa egenskaper går att knyta 

an till materialets termiska tröghet som diskuterades i avsnitt 2.6. Polystyren har en låg 

termisk tröghet vilket innebär att materialet är lättantändligt och kan brinna med låg intensitet 

och under låga temperaturer. I de praktiska försöken visade isoleringsmaterialet att det var 

lättantändligt och brann med låg intensitet, se Figur 14. Sådana bränder är allvarliga eftersom 

de inte kräver några högre temperaturer för att initieras, kan pågå under mycket lång tid samt 

vara svåra att bekämpa.  

I försöken uppmärksammades även EPS-isoleringens droppbeteende. På innergipsskivan 

syntes droppformade fragment från isoleringen efter försöken. Dessa droppar är farliga ur 

synpunkt att de kan bidra med en snabb vertikal brandspridning. Faller brinnande droppar ned 

i konstruktionen kan det antända material på övriga ställen i konstruktionen. Från 

flerbostadshusbranden i Luleå, Figur 3, syntes tydligt hur branden spridit sig vertikalt på 

grund av bland annat plast som smält och fallit nedåt i konstruktionerna.    

I försöken med obrännbar fasad var endast EPS-isoleringen i det högra regelfacket, det 

regelfack där antändning skedde, brandpåverkad. I försöken med brännbar fasad spred sig 

branden och påverkade EPS-isoleringen i konstruktionens båda regelfack. Orsaken till 

spridningen kan möjligtvis vara den brännbara fasaden som antändes en bit in i försöket och 

bidrog med värmeöverföring till konstruktionens övriga delar. Sammanfattningsvis innebär 

det att isoleringen bidrog till brandspridning i konstruktionerna och att isoleringen i 

kombination med den brännbara fasaden bidrog till en ännu mer omfattande brandspridning. 
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5.3 Övergripande analys 

Högre temperaturer registrerades i försöken med brännbar fasad. I försöken med obrännbar 

fasad avlästes temperaturer på drygt 350°C som högst, se Figur 11 och Figur 15. Medan i 

försöken med brännbar fasad registrerades temperaturer över 700°C, dock redovisade som 

700°C i figurerna, se Figur 19 och Figur 22. De höga temperaturerna är delvis ett resultat av 

OSB-skivans brännbara egenskaper. OSB-skivan bidrog till en större värmeöverföring och 

därmed registrerades högre temperaturer. 

Innan försöken påbörjades var en uppskattning att asfaltboarden skulle vara lättantändlig, sett 

till dess beståndsdelar, och bidra till en snabb brandspridning. I dessa försök stämde inte 

denna teori, möjligen på grund av den bristande syretillgången i konstruktionen.  

I avsnitt 4.2.3 visas en IR-bild, Figur 18. IR-kameran registrerade som högst en yttemperatur 

på 91°C i bilden. Bilden är tagen precis innan försöket avslutades. Termoelementtrådarna i 

isoleringen visade då mycket högre temperaturer, den övre mätpunkten i isoleringen 

registrerade cirka 360°C och den nedre mätpunkten i isoleringen registrerade drygt 150°C. 

Temperaturerna går inte att jämföra eftersom IR-kameran registrerar innergipsskivans 

yttemperatur och termoelementtråden registrerar temperaturen i regelfacket. Det är ett 

intressant resultat att då det visar på gipsskivans isolerande förmåga. Nästan 200°C skiljer det 

mellan gipsskivans respektive sidor i ovankant. 
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6 Diskussion 
I följande kapitel sker inledningsvis en övergripande diskussion av arbetet och 

ämnesområdet. Därefter följer ett resonemang gällande möjliga felkällor, främst från de 

praktiska försöken. 

De försök som utfördes i examensarbetet syftade till att illustrera och undersöka om en 

vindsbrand får spridning ned i en byggnads yttervägg. Väggkonstruktionerna som testades i 

de försöken hade måtten 1200x1200 millimeter. Tillvägagångssättet i försöken hade kunnat se 

annorlunda ut, men utifrån givna förutsättningar och resurser ansågs valt tillvägagångssätt 

vara det effektivaste resultatmässigt. Försöken med obrännbar respektive brännbar fasad 

visade på repeterbarhet då brandspridningen i konstruktionerna gav likartade resultat.  

I alla de fyra försöken inträffade brandspridning vertikalt nedåt. Tänkbara möjligheter för att 

förhindra brandspridning kan vara att avskilja konstruktionerna, horisontellt och vertikalt, 

med brandstopp. Än saknas europeiska standarder för brandstopp och de kan därför inte 

verifieras genom någon uppfylld brandklass. (Svenskt trä 2015) 

Användningen av EPS-isolering i konstruktioner ökar. Byggnadsbranschen, som strävar efter 

snabbare produktionstakt och billigare konstruktioner, resonerar att konstruktioner med trä 

och EPS-isolering kan vara aktuellt framöver. Att kombinera dessa två brännbara material är 

något som bör utredas noggrant för att säkerställa brandsäkra konstruktioner, så att risken för 

antändning och brandspridning i isoleringen minimeras.   

En tydligare skorstenseffekt hade troligtvis uppstått om antändning skedde i underkant av 

väggkonstruktionen. Det hade varit intressant att se hur brandspridning i luftspalten hade 

påverkats. Hade hela luftspalten blivit brandpåverkad? Hade asfaltboarden antänts lättare? 

Troligtvis hade asfaltboarden antänts lättare och bidragit till brandspridning i en större 

utsträckning. Den termiska stigkraften hade transporterat de varma brandgaserna uppåt i 

luftspalten och bidragit till en värmeöverföring till hela fasaden och asfaltboarden. 

 

6.1 Felkällor 

En regelrätt yttervägg har ett vågrätt hammarband, en träregel, överst på väggkonstruktionen. 

Gällande konstruktionerna i försöket uteslöts hammarbandet på grund av tiden det tar för 

branden att ta sig igenom träregeln. Varje enskilt försök skulle då behöva pågå under en 

mycket lång tid, vilket inte var möjligt vid utförandet. I en traditionell yttervägg är isoleringen 

därmed inte exponerad likt den var i försöken. Då studiens primära syfte var att undersöka 

brandspridningen vertikalt nedåt i konstruktionen, ansågs det skäligt att utesluta 

hammarbandet.       

Känsligheten i mätinstrumenten, Standard ST-612, som användes för avläsning av temperatur 

i försöken kontrollerades inte närmare än att de uppmätte omgivningens temperatur innan 

försöken påbörjades. Möjligen skulle instrumenten ha kalibrerats noggrannare mellan 

försöken.  

Termoelementtråden som användes i försöket var dimensionerad för att klara temperaturer 

upp till 700°C. Vid temperaturer över 700°C förstördes termoelementtrådens 

glasfiberisolering. Hur det påverkade termoelementtrådens känslighet återstår outrett. I försök 
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3 och 4 uppmättes temperaturer upp till 900°C. De temperaturer som översteg 700 °C har 

därför antecknats som 700°C i resultatet.   

Trycket i gasolflaskan varierade till viss del under försökens gång på grund av ändrad 

temperatur. Tryckminskningen tog sig uttryck i att flamman ur kopparröret minskade. För att 

försöka upprätthålla samma flöde i kopparröret fick gasolflaskan skakas om med jämna 

mellanrum under försöken. 
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7 Slutsatser 
Från litteratursökningen och de praktiska försöken drogs slutsatser som presenteras i 

nedanstående kapitel. 

I studiens fyra praktiska försök inträffade brandspridning vertikalt nedåt i olika omfattning. 

Utifrån försöken går det att dra slutsatsen att en brännbar fasad bidrog till en större och mer 

omfattande brandspridning jämfört med en obrännbar fasad. Branden spred sig inte bara 

längre ned i luftspalten utan påverkade även EPS- isoleringen i det intilliggande regelfacket. I 

försöken med obrännbar fasad var det intilliggande regelfackets EPS-isolering intakt. 

Asfaltboarden visade sig vara svårantändlig och var inte det material som främst bidrog till 

vertikal brandspridning i konstruktionerna. De registrerade temperaturerna i luftspalten 

respektive isoleringen, det vill säga på var sida om asfaltboarden, visade på 

temperaturskillnader. Detta tyder på att asfaltboarden uppfyllde en isolerande funktion i 

väggkonstruktionerna.  

EPS-isoleringen visade på intressanta egenskaper i de praktiska försöken och var en stor 

bidragande faktor till brandspridningen i konstruktionerna. Isoleringen brann trots att den 

befann sig i ett tätt regelfack, utan tillförsel av nytt syre. Dessa egenskaper kan delvis 

förklaras utifrån materialets låga termiska tröghet. Det låga värdet på den termiska trögheten 

medför bland annat att det brännbara materialet är lättantändligt och kan brinna med låg 

intensitet, utan krav på högre temperaturer för att initieras. Vid användning av polystyren är 

det därför viktigt att bygga in materialet i täta konstruktioner för minimera risken för 

antändning vid kontakt med öppen låga. Vid insatser i byggnader med polystyren är det 

viktigt för den operativa personalen att ha materialets beteende vid brand i åtanke, bränderna 

kan vara svårare att upptäcka inuti konstruktioner och materialet kan brinna med en låg 

intensitet.   
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8 Förslag på fortsatt forskning 
I följande kapitel ges förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

Genom försök skulle det vara intressant att utreda vilken inverkan luftspaltens bredd har på 

brandspridningen framför allt nedåt, alternativt om en brandspridning kan ske utan en 

luftspalt.   

En annan sak att undersöka skulle vara att testa ytterväggskonstruktioner i verklig storlek, 

eller åtminstone med skalenligt höjdmått. Utreda vad höjden har för betydelse och hur långt 

nedåt en brand kan spridas.  

EPS-isoleringens egenskap att brinna i ett tätt regelfack är något att undersöka mer ingående. 

Brinner isoleringen även i ett helt slutet utrymme? Om inte, vilken ventilation/luftväxling 

behövs för att underhålla en förbränning?  
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Bilagor 

Bilaga A – Produktspecifikationer för materialen i väggkonstruktionerna 

I följande bilaga presenteras teknisk data för respektive material som använts i 

ytterväggskonstruktionerna i de praktiska försöken. 

Tabell 1 Produktspecifikation gipsskiva 

Norgips Standard 13, typ A  

Tillverkare Norgips 

Tjocklek 12,5 +/- 0,5 mm 

Bredd 1200 mm 

Längd 2400 mm 

Produktionsvikt 9,0 kg/m2 

Brandklass, material A2-s1, d0 

Brandklass, beklädnad K210 

Värmekonduktivitet 0,22 W/mK (EN ISO 10456) 

Värmemotstånd 0,05 m2 °C/W 

Kritiskt fukttillstånd vid rumstemp. 70 % RF 

CE-märkning EN 520 - A 

Kontaktuppgifter www.norgips.se  

 

Tabell 2 Produktspecifikation asfaltboard 

Asfaltboard  

Tillverkare Ljungberg Fritzoe AB 

Tjocklek 12 mm 

Bredd 1200 mm 

Längd 2740 mm 

Vikt 2,9 kg/m2 

Densitet 235 kg/m3 

CE-märkning EN 13986 

Kontaktuppgifter www.ljungbergfritzoe.se  

 

Tabell 3 Produktspecifikation OSB-skiva 

OSB 3 Sterling Conti Zero  

Tillverkare Ljungberg Fritzoe AB 

Tjocklek 11 mm 

Bredd 1200 mm 

Längd 2500 mm 

Vikt 6,6 kg/m2  

Träråvara Barrträ 

Kontaktuppgifter www.ljungbergfritzoe.se  

 

  

http://www.norgips.se/
http://www.ljungbergfritzoe.se/
http://www.ljungbergfritzoe.se/
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Tabell 4 Produktspecifikation expanderad polystyren 

Jackopor 80, expanderad cellplast  

Tillverkare Jackon AB 

Tjocklek 70 mm 

Bredd 600 mm 

Längd 1200 mm 

Brandklass EN 13501-1 

Värmekonduktivitet 0,038 W/mK 

Relativ vattenångmotstånd µ = 60 

Kontaktuppgifter www.jackon.se  

 

  

http://www.jackon.se/
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Bilaga B – Produktdatablad, termoelementtråd 

 


