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Förord 
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det möjligt för oss att genomföra detta examensarbete. Framförallt vill vi tacka Mattias 
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Desirée Edlund 
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Sammanfattning 
Under senare tid har brister i det byggnadstekniska brandskyddet, mellan radhusens bostäder, 

blivit kända. Brandskyddet har bestått av icke fungerande brandavskiljningar mellan bostäder 

i radhuslängor, då brand har kunnat sprida sig snabbare än vad som ansetts acceptabelt. 

Studien har avgränsats till anslutningen mellan brandavskiljande vägg och yttertak med 

kondensskydd av masonit samt taktäckning av takpannor i betong. Ingen beaktning togs till 

den brandavskiljande väggen, utan arbetet fokuserades enbart till yttertaket. 

 

Grunden till arbetet blev framtaget med en litteraturstudie samt en enkätstudie. Enkätstudien 

besvarades av räddningstjänster runt om i Sverige och omfattade det förebyggande arbetet 

kring brandskydd på radhusvindar. Med hjälp av informationen som införskaffades 

konstruerades småskaliga test för att testa olika metoder av byggnadstekniska lösningar som 

kunde tänkas vara lämpliga för att öka det byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar.  

 

De småskaliga testen bestod primärt av två stycken referenstest, kallad referenstest 1 och 

referenstest 2. Referenstest 2 användes för fortsatta tester. Tre tester av olika 

byggnadstekniska lösningar genomfördes och de bestod av stenull, linjärtätning samt 

fogskum. Stenull är en sorts mineralull. Linjärtätningen är en formbarlist som sväller vid 

högre temperaturer. Fogskum är en tvåkomponent fogskum.  

 

Till varje test konstruerades en modul. Modulerna bestod av en brandavskiljande vägg, 

gipsväggar samt ett tak. Som tändkälla användes ett oljefat med vatten och diesel. Tändkällan 

testades innan testen av de byggnadstekniska lösningarna utfördes. Tändkällan testades för att 

undersöka dess faktiska effekt. Vid referenstest 1 framkom det att tändkällans effekt var för 

liten. Beslutet togs därmed att öka tändkällans effekt och att använda den i ett nytt 

referenstest, referenstest 2. Testen av de byggnadstekniska lösningarna genomfördes med en 

tändkälla motsvarande den i referenstest 2. 

 

Vid referenstest 2 spred sig branden efter fem minuter till icke brandutsatt del. Stenullen spred 

inte branden vidare. Stenullen var opåverkad efter testets avslut. Vid test av linjärtätning fanns 

brandspridning efter tolv minuter och 45 sekunder. När fogskum testades spreds branden över 

den brandavskiljande väggen efter 14 minuter och 50 sekunder. Stenullen var den metod av de 

testade byggnadstekniska lösningarna som förhindrade brandspridning. Linjärtätning 

begränsade spridning av höga temperaturer i tak, under längre tid än fogskum. Däremot 

inträffade brandspridning snabbare med linjärtätning än med fogskum. Resultaten för 

fogskum samt linjärtätning kan ha påverkats av modulens konstruktion samt de 

byggnadstekniska lösningarnas installation, vilket påvisar dess känslighet för installation samt 

känslighet för defekter i byggnaders konstruktion.   
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Abstract  
Deficiencies in the structural fire protection between rowhouses dwelling units, have been 

acknowledged in the latest years. The fire protection has consisted in non-functional fire 

separation between dwelling units in the rowhouses. Boundaries that have been made in this 

report is to only focus on the connections between the wall that separates the dwelling units 

and the roof. The report only focuses on roofs with masonite as a safety for condensation and 

a roof covering of concrete rooftiles. No consideration is taken to the wall that separates the 

dwelling units. 

 

The report is founded on a literature study and a survey. The survey covers preventive work 

about fire safety in rowhouses and were answered by fire departments in Sweden. With 

information from the answered survey, small-scale tests were constructed and were used to 

test different structural fire protection solutions to increase the fire protection in rowhouses. 

The small-scale tests contained of reference tests and three tests with different methods of 

structural fire protection solutions which was rockwool, linear gap seal and joint foam. 

Rockwool is a mineral wool. The linear gap seal is a shapeable batten, which expands in high 

temperatures. The joint foam is a two-component joint foam.  

 

One module was constructed for each test. The modules consist of a fire separating wall, 

gypsum walls and roof. Water and diesel were used as ignition source in an oil drum. The 

ignition source was tested before the small-scale tests in the modules to examine its practical 

effect. During reference test 1 it appeared that the effect was too low. A decision to increase 

the effect of the ignition source was therefore made. The increased effect of the ignition 

source was used in reference test 2 and the following small-scale test with the fire protection 

solutions. 

 

In reference test 2 fire spread had occurred after five minutes. Rockwool resulted in no fire 

spread and it was still unaffected after the test. Fire spread had occurred after twelve minutes 

and 45 seconds with the linear gap seal. It took 14 minutes and 50 seconds until fire spread 

during the joint foam test. 

 

Rockwool was the only structural fire protection solution that stood against fire spread under 

the whole test. Linear gap seal limited the spread of higher temperatures in the roof, for longer 

time than the joint foam. Linear gap seal did however spread the fire faster than joint foam. 

The results for joint foam and linear gap seal may have been affected by the modules 

constructions and the installation of both the joint foam and the linear gap seal. Which 

demonstrates their vulnerability too their installation to the building and to defects in the 

buildings construction. 
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1. Inledning  
Kapitlet inleds med att ge en bakgrund till examensarbetets ämnesområde och 

problemformulering. Därefter redovisas studiens syfte, avgränsningar samt hur arbetet delats 

upp.  

 

1.1 Bakgrund  

Sommaren 2008 brann ett radhus i Borlänge. Fastän räddningstjänst var på plats endast fem 

minuter efter larmning blev utfallet att en hel radhuslänga med åtta bostäder totalförstördes 

samt att två personer omkom till följd av branden (Péclard, J. 2009). Fyra år senare var det 

dags igen i Bergslagen när samtliga fem bostäder i en radhuslänga totalförstördes samt att en 

person omkom till följd av branden (Karlsson, P. 2012). Bränderna har några gemensamma 

nämnare, dels att båda radhusen hade kondensskydd av masonit och taktäckning av 

takpannor, men även att personer omkom till följd av bränderna. Statistik visar att det är upp 

till 50 % högre risk att en person omkommer vid en brand i radhus än vid en brand i 

flerbostadshus eller villa (Trägårdh, F. 2010).   

 

Under senaste åren har brister i det byggnadstekniska brandskyddet, mellan bostäder i radhus, 

blivit kända. När bränder har uppstått i radhus har brandförloppet varit mycket snabbt, precis 

som vid bränderna i Borlänge samt Bergslagen. Orsaken till det snabba brandförloppet har 

visat sig bero på det ofullständiga byggnadstekniska brandskyddet på vindarna. Det 

ofullständiga brandskyddet har bestått av icke fungerande brandavskiljningar mellan bostäder 

i radhuslängan. Vanliga brister är; otätheter vid anslutningen mellan brandavskiljande vägg 

och yttertak, otäta genomföringar eller andra håligheter, öppen takfot i anslutning till 

brandavskiljande vägg samt otillräcklig hållfasthet i takstolar (Boverket, 2008).  

 

Enligt 2 kapitlet 2§ i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska ägare eller 

nyttjanderättshavare i skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av den. Insatta myndigheter och aktörer i 

området har uppmanat kommuner och fastighetsägare att kontrollera och åtgärda problemen. 

Det är däremot inte enkelt för fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att veta vilka åtgärder 

som bör vidtas. Det finns flera varianter av tak och flera olika lösningar för att uppnå 

funktionskraven. Exempel på vanliga kondensskydd är masonit, plast, plywood eller råspont. 

Varianter på taktäckning är exempelvis plåt, takpapp, takpannor av betong eller av tegel. 
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Figur 1. Hur branden sprider sig när kondensskyddet brinner av (Malmgren, S. 1997).  

När ett kondensskydd av till exempel masonit utsätts för brand bågnar den och tappar sin form 

men den brinner även snabbt igenom (Uppsala Brandförsvar, 2016). Det leder till att 

brandgaser och sticklågor kan ta sig igenom till intilliggande vindsutrymme genom hålrum 

mellan bärläkten och sprida branden vidare, se Figur 1. Det anses vara en av flera faktorer 

som bidrar till det mycket snabba brandförlopp som har skett vid bränder i radhusvindar och 

är därför viktig att förebygga. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka metoder av byggnadstekniska lösningar som kan 

vara lämpliga att använda för att förstärka det byggnadstekniska brandskyddet på 

radhusvindar. Genom tester ska tre utvalda metoder av byggnadstekniska lösningar prövas, 

för att se hur de kan fungera i praktiken. Frågeställningar som ska besvaras under studien är 

följande: 

• Vad finns det för byggnadstekniska lösningar som kan anses praktiskt möjliga att 

installera i radhusvindar?  

• Hur snabbt sker brandspridning med de utvalda byggnadstekniska lösningarna? 

• Hur kommer de utvalda byggnadstekniska lösningar påverkas av brand? 

 

1.3 Avgränsningar  

Problematiken hos radhusvindar är komplex och innehåller flera olika faktorer som bidrar till 

det snabba brandförloppet. Några avgränsningar som gjorts med hänsyn till examensarbetets 

storlek är att endast anslutningen mellan brandavskiljande vägg och yttertak beaktas. 

Ytterligare avgränsning är att kondensskyddet är av masonit samt taktäckningen är takpannor 

i betong. Ingen beaktning tas till den brandavskiljande väggen, utan arbetet kommer endast 

fokusera till yttertaket. Endast en effektutveckling har använts genom de olika testerna. En 

jämförelse mellan olika tändkällor samt olika effektutvecklingar har inte genomförts.   
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1.4 Uppdelning av arbete  

Examensarbetet har delats upp på sådant sätt att Desirée utfört beräkningar för 

effektutveckling, plymhöjd, gastemperaturer och hålrum för modulerna, samt genomfört 

enkätstudien. Matilda har utfört mätningar av temperaturer, vilket inneburit installation av 

mätutrustning samt anteckning av dess placering och sammanställning av mätdata. Utöver 

detta har allt skett gemensamt.  
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2. Metod 
Kapitlet redogör hur information om problemområdet har insamlats samt vilket 

tillvägagångsätt som använts.  

 

Det finns olika datainsamlingsmetoder så som litteraturstudier, presentationer, intervjuer, 

enkäter, observationer och experiment (Björklund, M & Paulsson, U. 2003). Litteraturstudier 

är en bra metod för att på kort tid kunna ta del av mycket information och existerande 

kunskap. Björklund & Paulsson betonar att litteratur är en sekundärdata och det är därför 

viktigt att ifrågasätta informationen. Detta gäller även för presentationer som för 

litteraturstudier. Intervjuer ger information som är direkt relevant för studiens syfte men kan 

vara tidskrävande att genomföra enligt Björklund och Paulsson. Enkäter kan ge ett stort 

underlag av information som är specifikt för den aktuella studien. Risken för låg 

svarsfrekvens och misstolkningar finns dock. Observationer är ofta en tidskrävande 

datainsamlingsmetod men kan ofta ge mer objektiv information menar Björklund och 

Paulsson. Experiment kan ge stor kontroll över variabler som kan påverka studieobjektet. 

Experiment kan däremot vara både tids- och resurskrävande samt att det kan vara svårt att 

spegla komplexiteten i verkligheten enligt Björklund och Paulsson. I denna studie användes 

litteraturstudie, enkät, beräkningar, observationer och experiment. 

 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie kring det byggnadstekniska brandskyddet på 

radhusvindar. I litteraturstudien studerades byggnormer, anvisningar samt publikationer. 

Omfattningen på litteratur var begränsat, men det konstaterades att många räddningstjänster 

jobbade aktivt inom området. En fördel med litteraturstudie var att det kunde ske med små 

resurser, men nackdelen med denna metod var att informationen kring detta ämnesområde var 

begränsat.  

 

Det fanns begränsat med tillgängligt material om räddningstjänsters erfarenhet kring 

radhusvindar, vilket medförde att en enkätstudie till räddningstjänster skickades ut. Denna 

skickades till 80 stycken räddningstjänster i Sverige, där 39 stycken deltog i enkäten. I 

enkäten fanns totalt nio frågor, se Bilaga 8 för fullständiga frågor samt Bilaga 9 för 

fullständiga svar. Enkätstudien genomfördes via en webbenkät där räddningstjänster fick 

svara på frågor kring hur de arbetar förebyggande med problematiken kring bristfälligt 

brandskydd på radhusvindar. Denna metod var fördelaktig eftersom många räddningstjänster 

har erfarenheter av radhusvindar och dess skick, vilket bidrog till en större förståelse för 

problematiken. En nackdel med enkätstudien var att svarsfrekvensen bedöms låg.  

 

Ytterligare en metod som användes var beräkningar. Fördelen med beräkningar var att det gav 

till viss del anvisningar till modulernas mått. En nackdel var att det teoretiska inte 

överensstämde med det praktiska eftersom fler faktorer påverkade.  

 

Utifrån kunskapen från litteraturstudien samt enkätstudien sammanställdes förslag på 

byggnadstekniska lösningar och därefter utfördes småskaliga experiment, så kallade test, av 

tre metoder av byggnadstekniska lösningar. De testades för att undersöka dess förmåga att 
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förstärka det byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar. Dessa tre metoder var 

stenullsskivor med olika densitet, linjärtätning samt fogskum. Dessa byggnadstekniska 

lösningar blev utvalda eftersom de ansågs vara intressanta att undersöka deras förmåga att 

förstärka det byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar. En annan faktor till varför de 

valdes ut var att de med enkla medel kunde installeras i radhusvindar. Dess förmåga att 

förstärka det byggnadstekniska brandskyddet undersöktes genom observationer och mätningar 

av temperatur. 

 

Modulerna tillverkades i syfte att illustrera vanligt förekommande byggnadskonstruktioner av 

radhusvindar. Modulerna hade en brandavskiljande vägg, som representerade en 

brandcellsgräns mellan bostäder i radhus. Modulerna hade väggar för att skydda branden från 

yttre faktorer som till exempel vind. Modulerna tillverkades med ett tak som representerade 

ett typiskt radhustak, med kondensskydd av masonit och taktäckning av takpannor i betong. 

På den ena sidan av den brandavskiljande väggen placerades tändkällan. 

 

Först testades tändkällans massförlust över tid, för att beräkna tändkällans faktiska 

effektutveckling. Därefter användes tändkällan i ett referenstest, som visade att tändkällan 

hade för låg effekt. Fortsättningsvis kommer det testet kallas för referenstest 1, vars resultat 

presenteras i Bilaga 7. Därför utfördes ytterligare ett referenstest med högre effekt på 

tändkällan, som fortsättningsvis kommer kallas för referenstest 2. Med den högre effekten på 

tändkällan testades de utvalda byggnadstekniska lösningarna i modulerna och jämfördes med 

resultatet från referenstest 2.  

 

Fördelen att använda experiment som metod är att det går att kontrollera variabler som kan 

påverka studieobjektet. Nackdelen med detta är att det kan vara svårt att spegla komplexiteten 

i verkligheten.  
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3. Teori 
Avsikten med kapitlet är att ge en insikt i de teorier som ligger till grund för uppsatsens 

problemområde.  

 

3.1 Rekommendationer och regelverk 

Radhus kan definieras som småhus som ingår i en grupp av minst tre, där bostäderna sträcker 

sig från byggnadens grund till dess yttertak (Terminologicentrum, 2017). Krav på 

brandavskiljande förmåga mellan bostäder varierar beroende på vilken tidsperiod fastigheten 

är upprättad och vilket regelverk som var gällande då. 

 

År 1960 trädde Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan, förkortat BABS 60, i 

kraft (Kungliga Byggnadsstyrelsen publikationer, 1960). I BABS 60 fanns rekommendationer 

för småhus byggda i trä. Rekommendationen var att det skulle finnas 15 minuters avskiljning 

upp till yttertakets undersida. Redan efter åtta år höjdes rekommendationen till krav på 30 

minuters avskiljning upp till yttertakets undersida för småhus byggda i trä genom Svensk 

byggnorm 1967, förkortat SBN 67 (Statens planverk, 1968). Sedan blev detta ett krav för 

samtliga småhus när Svensk byggnorm 1975, förkortat SBN 75, infördes (Statens planverk, 

1976). När Svensk byggnorm 1980, förkortat SBN 80, trädde i kraft stärktes kraven 

ytterligare med att det skulle finnas en 60 minuters avskiljning mellan sammanbyggda småhus 

samt att öppen takfot inte fick förekomma omedelbart under taksprång inom en meters 

avstånd från en närbelägen byggnad (Statens planverk, 1982). Statens planverk uppkom med 

ytterligare ett krav i SBN 80 som innebar att avskiljande väggar fick ansluta mot yttertakets 

undersida om det utgörs av spontad träpanel eller liknande, i annat fall skall väggen utföras 

upp till taktäckningens undersida. År 1989 trädde Nybyggnads regler i kraft, vilket bibehöll 

tidigare krav (Boverket, 1989). År 1994 uppkom handböcker till Bokverkets byggregler 1, 

förkortat BBR1, som betonar vikten av att vindar i sammanbyggda småhus sektioneras vid 

lägenhetsgränserna (Boverkets författningssamling, 1993). 

 

Under 2000-talet belystes riskerna ytterligare för brandspridning via takfot (Boverket, 2008). 

Till följd av detta tillkom en handbokslösning där takfoten skall utföras brandklassad på ett 

avstånd om en meter på vardera sidor av lägenhetsavskiljande vägg. Enligt nu gällande 

byggregler ska det finnas en avskiljande konstruktion mellan bostäder, med en avskiljande 

förmåga på minst EI60 (Boverket, 2008). EI60 betyder att konstruktionen ska behålla sina 

isolerande egenskaper samt vara tät vid en brand i 60 minuter (Fallqvist, K. Klippberg, A, 

Wallin A. 2014).  I vissa fall har bjälklaget respektive brandavskiljande vägg vardera 

projekterats för att ha en avskiljande förmåga på EI30 (Boverket, 2008). Boverket menar att 

tanken då har varit att det ska ta 30 minuter för branden att ta sig upp till vinden och sedan 

ytterligare 30 minuter för branden att ta sig till annan fastighet. En sådan lösning har inte stöd 

i dagens byggregler och håller inte i praktiken enligt Boverket.  

 

Enligt 2 kapitlet 2§ i lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska ägare eller 

nyttjanderättshavare i skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av den. Insatta myndigheter och aktörer i 
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området har uppmanat kommuner och fastighetsägare att kontrollera och åtgärda problemen. 

Detta har resulterat i att många räddningstjänster i Sverige har börjat göra tillsyn på 

radhusvindar för att uppmana fastighetsägare att åtgärda problemen. För att sammanställa vad 

olika räddningstjänster dokumenterat genomfördes en enkätstudie.  

 

3.2 Enkätstudie  

Räddningstjänsterna fick uppskatta mellan vilka årtionden majoriteten av radhusen i deras 

kommun var byggda. Många räddningstjänster svarade att de inte visste, eftersom de inte 

utfört inventering av radhusvindar. Av de räddningstjänster som inventerat radhusvindar 

uppskattade majoriteten att radhusen var byggda mellan 60–80 talet.  

 

Räddningstjänsterna fick även svara på frågan “Finns det radhusvindar, i er kommun, som har 

masonit som kondensskydd och betongpannor som taktäckning? Om svaret är ja, uppskatta 

gärna hur vanligt detta är.” I många fall hade räddningstjänsterna inte statistikunderlag på 

detta, men bedömde det som sannolikt. En räddningstjänst kunde bekräfta att många 

radhusvindar hade masonit som kondensskydd och betongpannor som taktäckning. Flertalet 

av räddningstjänsterna bekräftar att masonit är ett vanlig kondensskydd i radhusvindar.  

 

Räddningstjänsterna fick även besvara vilka brister i den avskiljande förmågan på vinden som 

de stött på i det förebyggande arbetet. Brister som påpekades var avsaknad av 

brandcellsgräns, ventilerad takfot, otäta genomföringar genom brandcellsavskiljande vägg, 

brandcellsgräns som inte sluter tätt mot yttertaket, otillräckligt brandmotstånd i stående 

sektionering samt oskyddad takstol i brandcellsgräns. 

 

Räddningstjänsterna tillfrågades om de hade förslag på åtgärder för de kända bristerna, där 

masonit finns som kondensskydd. Förslagen som uppkom var att klä innertaket med gips, 

med en bredd på minst 600 millimeter på vardera sida om den brandavskiljande väggen, 

placera två lager med stenullsisolering ovan masoniten på den brandsavskiljande väggen, 

bryta kondensskyddet så att brandavskiljande vägg går ända upp mot takpannorna, montera 

reglar ovanpå den avskiljande väggen, mellan bärläkten, i hela avskiljningens längd och 

därefter täta mellan reglarna och taktäckning med tätningsmassa som håller lägst brandteknisk 

klass EI30 samt täta/kortla med svällister.  

 

3.3 Förslag på metoder av byggnadstekniska lösningar och urvalsmetod 

Genom litteraturstudie samt enkätstudie framkom metoder av byggnadstekniska lösningar 

som kan användas för att stärka det byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar. De 

förslag som uppkom var följande: 

• Täta/kortla med stenullsskivor av olika densitet 

• Bryta kondensskyddet och bygg upp brandavskiljningen ovan taket  

• Måla masoniten med brandskyddsfärg 

• Komplettera med träreglar mellan bärläkt och täta med tätningsmassa 

• Täta/kortla med svällister/linjärtätning 

• Klä in masoniten med gips  
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• Plåtlåda mellan bärläkten ovan brandavskiljande vägg 

• Brandstopp som ursprungligen är tänkt till takfotstätning  

 

Tre stycken byggnadstekniska lösningar valdes ut för att testa i fall de kunde förstärka det 

byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar. Valet mellan vilka byggnadstekniska 

lösningar som testades baserades på deras bedömda förmåga att förstärka det 

byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar. Hur installationen i radhusvindar med 

taktäckning av takpannor i betong gick tillväga tas också i beaktning. Dessa byggnadstekniska 

lösningar ansågs även vara av intresse att se hur de påverkas vid kontakt med brand.  

 

3.4 Utvalda byggnadstekniska lösningar  

Tre olika metoder av byggnadstekniska lösningar valdes ut av förslagen från avsnitt 3.3. 

Dessa blev stenullsskivor av olika densitet, linjärtätning samt träreglar mellan bärläkt med 

tätning av tätningsmassa. I detta fall valdes fogskum som tätningsmassa.  

 

3.4.1 Stenull  

Stenull är en sorts mineralull (Burström, P.G. 2007). Enligt Burström används diabas som 

råvara vid tillverkning av stenull. Mineralull tillverkas som lösull, mattor eller skivor. 

Fibermaterialet i mineralullen är helt obrännbar och bindemedlen förekommer i sådan liten 

mängd att det inte påverkar brandbelastningen enligt Burström.  

 

Vid testet kommer stenullskivor med 170 kilograms volymvikt samt stenull med 65 kilograms 

volymvikt användas.  

 

3.4.2 Linjärtätning  

TENMAT Firefly 108 Linjärtätning är en brandsvällande och formbar list som används till 

brandavskiljning (TENMAT, u.å.). TENMAT Firefly 108 är testade enligt BS476 del 20 och 

22, EN1363-1:1999 och EOTA TR31 enligt TENMAT. Linjärtätning monteras under 

sammanpressning och klarar upp till 50% fogrörelser och passar både vid vertikala och 

horisontella fogar enligt TENMAT. 

 

Linjärtätning finns i olika mått (TENMAT, u.å). Den linjärtätning som kommer att provas har 

måtten 40x20 millimeter och en längd på en meter. Linjärtätningen ska vara godkänd enligt 

E240 samt EI30 enligt TENMAT. TENMAT påpekar att i de fall där två stycken 

linjärtätningar fordras bör de placeras 50 millimeter ifrån varandra.  

 

3.4.3 Fogskum  

Fogskum 90 BRAND är ett två-komponent fogskum. Fogskummet består av polyuretanskum 

som expanderar 120% vid installation. Fogskummet är oberoende av luftfuktighet och anses 

vara lämplig för slutna utrymmen (ESSVE, 2016a). Fogskum 90 BRAND är provad och 

godkänd för brandklass EI60/EI90 vid rörisolering (SP, 2017). Fogskummen ska 

täckas/övermålas (ESSVE, 2016b). 
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3.5 Mätning av temperaturer  

Vid utförandet av testerna användes två olika typer av mätinstrument, termoelement samt 

plattermoelement, för att mäta temperaturer.  

 

3.5.1 Adiabatisk yttemperatur  

Strålningstemperatur (Tr) och gastemperatur (Tg) är två olika typer av temperaturer, men som 

kan påverkas av varandra (Wickström, U. 2016). För att ta hänsyn till de båda används den 

adiabatiska yttemperaturen (TAST), enligt Wickström, se ekvation 1.  

 

𝑇𝐴𝑆𝑇 =
ℎ𝑟∗𝑇𝑟+ℎ𝑐∗𝑇𝑔

ℎ𝑟+ℎ𝑐
    (1) 

 

Wickström anger att den adiabatiska yttemperaturen är en artificiell effektiv temperatur som 

är ett mått på den faktiska temperaturen. TAST är en vägd temperatur mellan 

strålningstemperatur och gastemperatur samt ytemissiviteten (ε) och 

värmekonvektionskoefficienten (hc) enligt Wickström. Ju större värden på hc/ε ju närmare 

kommer TAST vara gastemperaturen. Ju lägre värden på hc/ε ju närmare kommer TAST vara 

strålningstemperaturen.  

 

3.5.2 Termoelement 

Termoelement (T/C) består av två metalltrådar som vid en punkt sammanstrålar (Wickström, 

U. 2016). Den ena metalltråden kallas för varm och den andra för kall. Wickström skriver att 

trådarna består av olika metaller eller legeringar. Den kalla metalltråden är jordad och ger 

termoelementet dess referenstemperatur, enligt Wickström. När den varma metalltråden blir 

utsatt för en ändring i temperatur uppstår en spänning som är proportionell mot 

temperaturskillnaden. Wickström anger att spänningen genereras av temperaturskillnaden 

mellan punkten där den varma och den kalla metalltråden sammanstrålar. Den uppmätta 

temperaturen är alltid den som den varma metalltråden registrerar. Termoelementets 

registreringspunkt är liten till ytan och volym enligt Wickström. Ytemissiviteten blir därav 

väldigt låg (ε nästan noll), hr blir i och med det också liten, se ekvation 2. 

ℎ𝑟 = 휀𝜎(𝑇𝑟
2 + 𝑇𝑇𝐶

2 )(𝑇𝑟 + 𝑇𝑇𝐶)           (2) 

 

Temperaturen från termoelementen kommer därför väldigt nära gastemperaturen (Tg), se 

ekvation 3 (Wickström, U. 2016). 

𝑇𝑇𝐶 =
ℎ𝑟∗𝑇𝑟+ℎ𝑐∗𝑇𝑔

ℎ𝑟+ℎ𝑐
                    (3) 

3.5.3 Plattermoelement 

Plattermoelement (PT) består av ett skyddat termoelement som är fastsvetsad på en 0,7 

millimeter tjock metallplatta (Wickström, U. 2016). Wickström anger att termoelementet är 

placerat i mitten av metallplattans baksida. Baksidan av plattermoelementet består av ett tio 

millimeter tjockt isolerande material. Enligt Wickström är metallplattans ytarea tio 

kvadratcentimeter och har därmed en stor yta och en liten volym. Dess ytemissivitet blir 

därmed hög (ε blir nära 1). Plattermoelement påverkas av både gastemperatur och 

strålningstemperatur och mäter därför en temperatur däremellan, den så kallade adiabatiska 



10 
 

yttemperaturen (TAST) enligt Wickström. Värdet på hc/ε är därmed låg och TAST är närmare 

strålningstemperaturen, se ekvation 3. Wickström skriver även att plattermoelementen är 

specificerade i den internationella ISO 834 och i Europa EN 1363–1.  

  

3.6 Övertändning  

Vid testandet av de byggnadstekniska lösningarna valdes tändkälla efter värsta möjliga utfall. 

I detta ämne angås övertändning vara värsta möjliga utfall. Övertändning är vid det skede när 

en brand utvecklas från ett tidigt brandförlopp till en fullt utvecklad brand (Karlsson, B & 

Quintiere, J.G. 2000). För att en övertändning ska ske behöver ett av följande kriterier 

uppfyllas, enligt Karlsson och Quintiere; att utrymmet där branden sker har en temperatur på 

500–600°C, eller att strålning till golv är 15-20kW/m2 eller att det finns synliga flammor ut ur 

utrymmets öppningar.  
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4. Empirisk undersökning  
Avsikten med kapitlet är att redovisa hur de olika testen genomförts. 

 

4.1 Test av tändkälla 

Storleken på tändkällan valdes för att uppnå värsta möjliga utfall, vilket i detta fall skulle 

innebära en övertändning. Med denna tändkälla skulle plymhöjden medföra att flammor 

nådde ut från modulens öppning enligt beräkningar i Bilaga 1, vilket är ett kriterium för 

övertändning. 

  

4.1.1 Material  

Det material som behövdes för tändkällan var följande: 

• Oljefat, 57 centimeter i diameter samt med höjden 48 centimeter 

• 24 stycken tegelstenar med måtten 248x117x62 millimeter 

• 15 liter diesel, se Bilaga 2 för beräkningar.  

• En mindre mängd bensin för att underlätta antändning 

• 30 liter vatten 

• Gasolbrännare 

 

4.1.2 Testutrustning 

De material som behövdes för att testa tändkällan var följande: 

• Uppsamlingskärl 

• Våg med avläsningsdosa 

• Dator med Excel för att skiva in mätdata 

• Tidtagarur 

• Stenull till isolering av kabel och våg 

• Gipsskivor till isolering och skydd av våg 

 

4.1.3 Skyddsutrustning 

• Brandsläckare 

• Lämplig skyddsklädsel 

 

4.1.4 Utförande 

Tändkällan innehållande tegelstenar, vatten samt diesel 

antändes med hjälp av en mindre mängd bensin. Tiden 

startades och vikten på vågen noterades under tiden 

tändkällan brann. Se fullständigt utförande i Bilaga 3. 

 

 
 

. 

Figur 2. Övergripande bild från test av 

tändkälla. Källa: Egen. 
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4.2 Försökuppställning   

Fyra moduler byggdes enligt ritning i Figur 3.  

 
Figur 3. Ritning av modul exklusive skydd från flammor samt taktäckning. Källa: Egen  

Den blåa markeringen illustrerar brandavskiljande vägg i Figur 3. Vänster sida om 

brandavskiljande vägg i Figur 3 illustrerar brandutsatt del där tändkällan placerades. Höger 

sida illustrerar icke brandutsatt del. Tabell 1 visar modulens mått.  

 
Tabell 1. Modulens mått. 

Höjd [m] 1.23  

Öppningens höjd [m] 1.085  

Bredd [m] 1.20  

Öppningens bredd [m]  0.987  

Längd [m] 2.40  

Djup i brandutsatt del 

[m] 

1.57  

Djup i icke 

brandutsatt del [m] 

0.74  

. 

Figur 4 illustrerar taket på modulen samt placering av brandavskiljande väggen i förhållande 

till taket.  
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Figur 5 visar hur modulerna blev efter byggnation.  

 
Figur 5. Färdig modul. Brandavskiljande vägg är vid den bredaste stolpen. Källa: Egen.  

Figur 6 visar hur utrymmet för brandutsatt del ser ut invändigt.  

 
Figur 6. Hål längs med den nedre delen av modulen. Källa: Egen. 

Figur 4. Takets konstruktion. Källa: Egen. 
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Se fullständigt utförande av byggnation av moduler i Bilaga 4. 

  

4.2.1 Material 

Material som användes till att mäta temperaturer var följande: 

• 3 stycken plattermoelement 

• 3 stycken termoelement, 0,5 millimeter 

• PC-Logger 2100, INTAB 

• Dator kompatibelt med EasyView 

 

4.2.2 Utförande 

Kortlingar monterades längs med modulens kanter vid den brandavskiljande väggen under 

bärläkten, se Figur 5. Detta för att branden inte skulle sprida sig runt den byggnadstekniska 

lösningen, via modulens utsida. Den byggnadstekniska lösningen monterades. Därefter lades 

takpannor på bärläkten. Mätutrustning installerades i modulen enligt Figur 7 och Figur 8. 

Plattermoelementen illustreras av de blågråa kvadraterna och termoelementen av de röda 

cirklarna.  

 

 
Figur 7. Mätutrustningens placering ovan masoniten. Källa: Egen. 

Figur 7 visar plattermoelementet placerat i tak, PT 1. Det blåa strecket presenterar den 

brandavskiljande väggen, till vänster om denna är brandutsatt del och till höger om denna är 

icke brandutsatt del. För exakt placering av mätutrustning vid varje test, se Bilaga 6. 
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Figur 8. Mätutrustningens ungefärliga placeringar. Källa: Egen. 

Plattermoelementet riktat upp mot masoniten i icke brandutsatt del omnämns PT 2 och 

plattermoelementet riktat mot brandavskiljande vägg omnämns PT 3. Termoelementet 

placerat högt upp omnämns som T/C 1 och termoelementet placerat lågt omnämns som T/C 2. 

Termoelementet placerat ute omnämns som T/C 3.  
 

Tändkällans placering i modulen noterades. Dieseln hälldes i oljefatet tillsammans med en 

mindre mängd bensin. En körning gjordes med EasyView på datorn som var kopplad till PC-

Logger 2100. PC-Logger 2100 registrerade värden från plattermoelementen och 

termoelementen. Körningen i EasyView startades när tändkällan antändes. En gasolbrännare 

användes till antändning. Tiden från antändning till att brandspridning skett över den 

brandavskiljande väggen och in till icke brandutsatt del noterades. Ytterligare faktorer som 

kunde påverka resultaten noterades också, liksom väder och vind. Under testets genomförande 

togs bilder från olika håll. 

 

4.2.3 Kommentar om dieselmängd i tändkälla 

Referenstest 2 utfördes efter testet med stenull utfördes, eftersom modulen från referenstest 1 

återanvändes och behövde förnyas. Detta gjordes samtidigt som testet med stenull utfördes. 

När testet med stenull utfördes blev det tydligt att mängden diesel var orimligt stor i 

förhållande med tiden som var aktuell för testerna. Därav minskades mängden diesel, från det 

beräknade, till referenstest 2 ur miljösynpunkt. Då effekten beror på den brinnande arean 

påverkar mängd diesel inte effekten. Vid testerna för linjärtätning och fogskum minskades 

mängden diesel ytterligare. Detta eftersom det ännu en gång blev tydligt att mängden diesel 

var orimligt stor i förhållande till tiden som var aktuell för testerna. En minskning av 

mängden diesel bör inte ha påverkat resultatet eftersom brinnande area var densamma samt att 

förhållandet mellan diesel och vatten var oförändrat. Se Bilaga 2 för beräkningar av 

dieselmängd. 
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4.2.4 Referenstest 2 

I referenstest 2 installerades ingen byggnadsteknisk lösning. Mängden diesel vid referenstest 

2 var 20 liter, se Bilaga 2 för beräkningar. I referenstest 2 innehöll tändkällan inga tegelstenar. 

 

4.2.5 Stenull 

Stenull var en av de byggnadstekniska lösningar som testades. I detta avsnitt presenteras 

vilket material som behövdes för att testa stenull samt hur installationen av stenull 

genomfördes. 

 

4.2.5.1 Material till byggnadsteknisk lösning 

Materialet som användes för att installera den byggnadstekniska lösningen, förutom modulen, 

var följande:  

• Stenull med 170 kilograms volymvikt  

• Stenull med 65 kilograms volymvikt 

 

4.2.5.2 Installation av byggnadsteknisk lösning  

Dieselmängden var 25 liter. Se Bilaga 2 för beräkning av dieselmängden. Stenullen med 170 

kilograms volymvikt betedde sig som en styv platta. Stenullsskivan delades till en bredd av 30 

centimeter och fördes in under bärläkten på varsin sida av ströläktet ovan brandavskiljande 

vägg, se Figur 9.  

 
Figur 9. Stenullens placering i förhållande till brandavskiljande vägg. Stenullens bredd är cirka 30 cm på vardera sida av 

ströläkten. Källa: Egen. 

I modulen krävdes ytterligare lager av stenull för att den skulle täta upp till takpannorna. En 

cirka två centimeter tjock skiva skalades av från en stenullsskiva med 170 kilograms 

volymvikt och lades mellan bärläkten ovan brandavskiljande vägg, se Figur 10. En 

stenullsskiva med 65 kilograms volymvikt lades ovanpå, se Figur 10. I Figur 9 kan dess 

placering i förhållande till den brandavskiljande väggen samt dess konstruktion från sidan 

tydas. 
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Figur 10. Lagren med stenull. Källa: Egen. 

4.2.6 Linjärtätning 

Linjärtätning var en av de byggnadstekniska lösningarna som testades. I detta avsnitt 

presenteras vilket material som behövdes för att testa linjärtätningen samt hur installationen 

genomfördes.  

 

4.2.6.1 Material för byggnadsteknisk lösning 

Det material som behövdes för att testa linjärtätningen, förutom modulen, var följande:  

• Linjärtätning 20x40 millimeter, TENMAT 

• Kortlingar av trä med en dimension på 45x45 millimeter 

 

4.2.6.2 Installation av byggnadsteknisk lösning  

Dieselmängden var 15 liter. Se Bilaga 2 för beräkning av dieselmängd. Kortlingar monterades 

mellan bärläkten ovanför brandavskiljande väggens ströläkt. Linjärtätningen monterades 

horisontellt ovanpå kortlingarna genom att de skruvades fast i dess ändar. Linjärtätningen 

skruvades även fast på vardera bärläkt och i mitten av kortlingarna. Linjärtätningen anlände i 

längder av en meter. Eftersom modulens bredd är över en meter skarvades linjärtätningen, se 

Figur 11. Den skarvade delen skruvades inte fast i dess ände mot den helt monterade listen, se 

Figur 11. 

 

 
Figur 11. Linjärtätningens skarv. Källa: Egen. 
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4.2.7 Fogskum 

Fogskum var den sista byggnadstekniska lösningen som testades. I detta avsnitt presenteras 

vilket material som behövdes för att testa fogskum samt hur installationen av fogskum 

utfördes. 

 

4.2.7.1 Material till byggnadsteknisk lösning 

Det material som behövdes för att testa fogskum, förutom modulen, var följande:  

• Fogskum 90 brand, ESSVE 

• Kortlingar av trä, med en dimension av 45x45 millimeter. 

 

4.2.7.2 Installation av byggnadsteknisk lösning 

Dieselmängden var 15 liter. Se Bilaga 2 för beräkning av dieselmängd. Kortlingar monterades 

mellan bärläkten ovanför brandavskiljande väggens ströläkt. Fogskum 90 brand monterades 

enligt anvisningar ovanpå kortlingarna. Takpannorna lades på modulen och skummet fick 

härda under ett dygn innan genomförandet av testet började. Se Figur 12 för fogskum innan 

härdning.  

 
Figur 12. Fogskum strax efter applicering, innan härdning. Källa: Egen. 

Figur 13 visar fogskummet efter härdning, sett från modulens kortsida. 

 
Figur 13. Fogskum under takpannorna efter härdning. Källa: Egen. 

Figur 14 visar fogskummet efter härdning från utsidan av modulen.  
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Figur 14. Fogskum under takpannorna, från sidan, efter härdning. Källa: Egen.  



20 
 

5. Resultat 
Avsikten med kapitlet är att redovisa resultaten av de olika testerna som genomförts för att 

besvara studiens syfte. 

 

5.1 Tändkällans massförlust  

När tändkällans massförlust testades var det cirka 8°C utomhus. Det var molnigt med 

växlande sol samt stundvis nederbörd. Vindriktningen var nordöstlig med svag vind. 

Mätningen startades när tändkällan antändes. Sedan fick tändkällan brinna tills allt bränsle var 

förbränt, vilket skedde efter 10 000 sekunder, motsvarande cirka två timmar och 45 minuter.  

 

 
Figur 15. Massförlust som funktion av tiden, under hela brandförloppet, 10 000 s. 

Grafen anpassades därefter till tiden som var intressant för testerna.  

 

 
Figur 16. Massförlust som funktion av tiden, under 35 minuter, 2100 s. 

Figur 16 visar massförlusten från då tändkällan antändes till efter tändkällan brunnit i 35 

minuter. 
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5.1.2 Tändkällans effektutveckling  

Med hjälp av massförlusten beräknas tändkällans effektutveckling.  

 

5.1.2.1 Beräknad effektutveckling  

Tändkällans effektutveckling beräknas med hjälp av ekvation 4. 

�̇� = 𝐴𝑓�̇�´´𝑋∆𝐻𝑐    (4) 

Oljefatets area beräknas med hjälp av ekvation 5.  

𝐴𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓𝑎𝑡 =
𝜋∗D2

4
   (5) 

Oljefatets diameter är 0.57 meter, vilket tillsammans med ekvation 5 ger: 

𝐴𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓𝑎𝑡 =
𝜋 ∗ 0.572

4
= 0.25517𝑚2 

Då tändkällan testades med tegelstenar, för att anpassas till effekten i referenstest 1, se Bilaga 

3, beräknas tändkällans brinnande yta med tegelstenar. Area av placerade tegelstenar i 

oljefatet ger: 

𝐴𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 = 3(0.248 ∗ 0.117) + 0.117 ∗ 0.062 = 0.0943𝑚2 

Den totala arean för tändkällan blir då: 

𝐴𝑓𝑖𝑟𝑒 = 0.25517 − 0.0943 = 0.16087𝑚2 

Den totala arean ger en effektiv diameter enligt: 

𝐷𝑒𝑓𝑓 = √
4 ∗ 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑒

𝜋
= 0.452577𝑚 

Tabell 2. Data för diesel. 

Mass flow rate, �̇�´´[kg/sm2]  (Nameem I, Mark H S, 2004) 0.044 

Fullständig förbränningsvärme, ∆𝐻𝑐[J/kg] (Karlsson, B & Quintiere J.G, 2000) 44 400 

Förbränningseffektivitet, X [-] (Karlsson, B & Quintiere J.G, 2000) 0.7 

Densitet diesel, 𝜌 [kg/m3] (Nameem I, Mark H S, 2004) 918 

 

Värden från Tabell 2 ger tillsammans med Af i ekvation 4 en effektutveckling:  

 

�̇� = 𝐴𝑓�̇�´´𝑋∆𝐻𝑐 = 0.16087 ∗ 0.044 ∗ 0.7 ∗ 44400 = 219.9929 ≈  220kW  

 

5.1.2.2 Effektutveckling vid test 

Tillsammans med Figur 16, ekvation 6 och Tabell 2 beräknades effektutveckling för 

tändkällan. 

�̇� = �̇�𝑋∆𝐻𝑐                    (6) 

Effektutvecklingen presenteras i Figur 17. 
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Figur 17. Tändkällans effektutveckling under 35 minuter, 2100 s. 

Den effektutveckling som gavs under test av tändkällan är ungefär 54 % lägre än det 

beräknade värdet.  

 

5.2 Test 

Resultatet från testerna presenteras i detta avsnitt.  

 

5.2.1 Referenstest 2 

Observationer som uppmärksammades under referenstest 2 redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Observationer vid referenstest 2 

 

Temperaturer som uppmättes av termoelement (T/C) och plattermoelement (PT) redovisas i 

Figur 18.  

Tid [min:sek] Observation Kommentar 

-1:00 Diesel placeras i oljefatet.  

00:00 Diesel antänds.  Mätning av temperaturer startas. 

2:01 Brandgaser ovan masoniten antänds.   

2:09 Flammor slår ut ovan masoniten på 

den icke brandutsatta delen.  

 

3:40 Brandgasspridning till den icke 

brandutsatta delen.  

 

5:00 Brandspridning sker till den icke 

brandutsatta delen.  

 

6:30 Branden släcks.  

12:30 - Mätningen av temperaturer 

avslutas. 
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Figur 18. Temperaturer vid referenstest 2. Tid angiven från när tändkällan antändes.  

Efter två minuter och 30 sekunder mätte PT 1 en temperaturökning, enligt Figur 18. Det tyder 

på att masoniten ovan den icke brandutsatta sidan hade börjat brinna i närheten av 

plattermoelementet, alternativt att plattermoelementet hade reagerat på de flammor som slog 

emot den. Efter cirka fem minuter och 20 sekunder reagerade T/C 1. Efter ytterligare en minut 

skedde en temperaturhöjning hos T/C 2 samt PT 2. Vilket visar på brandspridning. Branden 

släcktes efter sex minuter och 30 sekunder.  

 

5.2.2 Stenull 

Observationer vid test av stenull redovisas i Figur 4. 

 
Tabell 4. Observationer vid test av stenull 
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-2:00 Diesel placeras i oljefatet.  

00:00 Diesel antänds.  Mätning av temperaturer startas. 

2:29 Brandgaser ovan masoniten antänds.   

19:59 Taket ovan den brandutsatta delen 

faller in.  

Takpannor faller ned i oljefatet 

och påverkar tändkällans effekt.  

33:00 - Mätning av temperaturer avslutas. 

150:00 Stenull fortsatt opåverkad. Tändkällan släcks. 
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Temperaturer som uppmättes av termoelement (T/C) och plattermoelement (PT) redovisas i 

Figur 19.  

 
Figur 19. Temperaturer vid stenullstest 

Vid ungefär fem minuter tappade T/C 2 kontakt, vilket medför att inget mätresultat redovisas 

först kontakten återkom. En temperaturskillnad på cirka sju grader fanns efter mätningen 

avslutades. En temperaturskillnad på cirka sju grader fanns efter mätningen avslutades.  

 

5.2.2.1 Byggnadsteknisk lösning efter brandpåverkan 

Efter stenullen blivit utsatt för brandpåverkan var stenullen fortsatt opåverkad, se Figur 20. 

 
Figur 20. Stenull efter att tändkällan brunnit i 33 minuter. Källa: Egen.  
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Mätningen av temperaturer avslutades efter cirka 35 minuter, men tändkällan fick fortsätta 

brinna i över två timmar. När tändkällan släcktes var stenullsisoleringen fortsatt opåverkad.  

 

5.2.3 Linjärtätning  

Observationer vid test av linjärtätning redovisas i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Observationer vid test av linjärtätning. 

Tid [min:sek] Observation Kommentar 

-2:50 Diesel placeras i oljefatet.  

00:00 Diesel antänds.  Mätning av temperaturer startas. 

2:10 Brandgaser ovan masoniten.  

2:32 Brandgaser ovan masoniten antänds.   

3:00 Flammor finns ovan masoniten på 

icke brandutsatt sida. 

 

4:00 - Linjärtätning sväller. 

10:20 Kortling till vänster om 

mätutrustning börjar brinna. 

 

12:45 Brandspridning till icke brandutsatt 

del.  

I hörnet mot brandavskiljande 

vägg på mätutrustningens vänstra 

sida, vid linjärtätningens skarvade 

bit. 

14:32 Flammor slår åter ut ovanför 

masoniten på icke brandutsatt sida.  

 

17:11  Branden släcks. 

17:25 - Mätning av temperaturer avslutas. 

 

Temperaturer som uppmättes av termoelement (T/C) och plattermoelement (PT) redovisas i 

Figur 21.  

 
Figur 21. Temperaturer vid linjärtätning, tid angiven från när tändkällan antänts. 
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Figur 21 visar att PT 1 reagerade på temperaturökning vid cirka två minuter och 30 sekunder, 

men temperaturen sjönk igen vid fyra minuter. Samtlig mätutrustning reagerade på 

temperaturhöjning efter 14 minuter. 

 

5.2.3.1 Byggnadsteknisk lösning efter brandpåverkan  

I detta avsnitt presenteras bilder på hur linjärtätningen blivit påverkad efter den blivit utsatt 

för brand.  

 
Figur 22. Linjärtätningen efter tändkällan var släckt. Källa: Egen. 

När tändkällan var släckt plockades takpannor bort för att studera linjärtätningen. Figur 22 

visar hur linjärtätningen såg ut vid takpannornas ände, efter den blivit utsatt för 

brandpåverkan. 

 
Figur 23. Linjärtätning efter att tändkällan var släckt, sett från den icke brandutsatta sidan. Källa: Egen. 

Figur 23 visar hur linjärtätningen såg ut, efter brandpåverkan, sett från den icke brandutsatta 

sidan och underifrån taktäckningen. Viss taktäckning hade plockats av.  
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Figur 24. Linjärtätningen efter att tändkällan var släckt, sett från icke brandutsatt sida. Källa: Egen. 

Figur 24 visar linjärtätningen efter att brandpåverkan skett, sett från icke brandutsatt del, i 

höjd med taktäckningen.  

 
Figur 25. Linjärtätning efter att tändkällan var släckt, sett från icke brandutsatt sida. Källa: Egen. 

Figur 25 visar linjärtätningen efter att tändkällan var släckt, sett från den icke brandutsatta 

sidan, ovanför taktäckningen.  
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Figur 26. Linjärtätning efter att tändkällan var släckt, utan betongpannor. Källa: Egen. 

Figur 26 visar linjärtätningen när takpannorna hade plockats bort. 

 
Figur 27. Kortlingar efter att linjärtätning delvis plockats bort. Källa: Egen. 

Figur 27 visar hur kortlingarna, som installerats under linjärtätningen, såg ut efter en del av 

linjärtätningen plockats bort.  
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Figur 28. Linjärtätning på den sida där branden inte spred sig. Källa: Egen. 

Ena sidan av modulen blev mindre påverkad, vilket medförde att linjärtätningen var mer 

intakt på den sidan, se Figur 28.  

  



30 
 

5.2.4 Fogskum  

Observationer vid test av fogskum redovisas i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Observationer vid test med fogskum. 

 

Temperaturer som uppmättes av termoelement (T/C) och plattermoelement (PT) redovisas i 

Figur 29.  

 
Figur 29. Temperatur vid fogskum, tid angiven från att tändkällan antänds 
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-1:00 Diesel placeras i oljefatet.  

00:00 Diesel antänds.  Mätning av temperaturer startas. 

2:11 Brandgaser ovan masoniten antänds.   

3:00 Brandgasspridning sker till icke 

brandutsatt del.  

 

4:08 Svart rök blir synlig ovan masoniten 

på icke brandutsatt del.  

 

11:15 Flammor ovan masoniten på icke 

brandutsatt del.  

 

13:00 Masoniten uppe i högra hörnet, sett 

från mätutrustningen, börjar förkolna.  

 

14:50 Brandspridning till icke brandutsatt 

del.  

 

20:22 Delar av taket faller in för första 

gången. 

Effekten hos tändkällan ökar 

under en kort stund.  

22:21 Ytterligare delar av taket faller in. Effekten hos tändkällan ökar 

återigen under en kort stund. 

  Tändkällan slocknar. 

25:24  Branden släcks. 

25:30   Mätningen av temperaturer 

avslutas. 



31 
 

Efter fyra minuter reagerade PT 1 på temperaturökning. Efter cirka elva minuter ökade den 

ytterligare. PT 2 reagerade efter 19 minuter och 30 sekunder. Efter cirka 21 minuter och 20 

sekunder avtog temperaturhöjningen.  

 

5.2.4.1 Byggnadsteknisk lösning efter brandpåverkan  

I detta avsnitt presenteras bilder på hur fogskummet blivit påverkad efter den blivit utsatt för 

brand.  

 
Figur 30. Fogskummet efter brandpåverkan, sett från den icke brandsutsatta delen. Källa: Egen. 

Figur 30 visar, efter att tändkällan släckts, hur fogskummet hade påverkats av branden. Figur 

30 är tagen höger om mätutrustningens placering, med taktäckning kvar. 

 
Figur 31. Fogskummet efter brandpåverkan. Utan taktäckning. Källa: Egen. 



32 
 

Figur 31 är tagen från högra långsidan, sett från icke brandutsatt del av modulen, när 

takpannorna plockats bort. Fogskummet närmast har smält ihop, längre ifrån har det krympt 

och blivit utsatt för direkt flampåverkan. Längst bort i bilden finns det en bit fogskum som 

inte har blivit direkt exponerad för flammor.  

 

Figur 32 är tagen från icke brandutsatta delen och visar det högra hörnet, i förhållande till 

mätutrustningen och visar ihåligheter mellan läkt och gips.  

 
Figur 33. Fogskum efter brandpåverkan, utan taktäckning. Källa: Egen. 

Figur 33 är tagen från modulens vänstra långsida, sett från icke brandutsatt del. Fogskummet 

hade på vissa ställen blivit direkt utsatt för flampåverkan, medan på vissa ställen inte blivit 

det. 

Figur 32. Fogskum efter brandpåverkan, sett från den icke brandutsatta delen, utan taktäckning. Källa: 

Egen. 
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5.3 Sammanfattning av resultat för testerna 

För att jämföra tiderna mellan referenstest och de byggnadstekniska lösningarna sammanställs 

tiderna och viktiga faktorer i Tabell 7. Här redovisas även vädret.  

 
Tabell 7. Sammanställning av avgörande faktorer från resultatet. 

 

  

  Referenstest 2 Stenull Linjärtätning Fogskum 

Tid till att 

ovansidan av 

masoniten antänts 

på den brandutsatta 

sidan 

[min:sek] 2:01 2:29 2:32 2:11 

Tid till flammor på 

andra sidan 

brandavskiljande 

vägg under 

masoniten  

[min:sek] 5:00 - 12:45 14:50 

Temperatur ute [°C] 7 7 6 6 

Väder  Mulet Mulet Molnigt  Mestadels 

sol 

Vindriktning  Mot långsida Mot 

långsida 

Rakt mot 

tändkälla 

Snett mot 

tändkälla 

Vindstyrka  Normal Normal Mycket blåst Blåst 
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6. Analys 
Kapitlet utgör en analys av studiens teoretiska referensram, samt av de resultat som 

framkommit vid den empiriska undersökningen. Här sker även resonemang angående studiens 

tillförlitlighet. 

 

6.1 Effektutveckling  

Effekten hos tändkällan var cirka 54 % lägre än den beräknade effekten. Eftersom masoniten 

inte brann av vid referenstest 1 ökades tändkällans effekt genom att förstora tändkällans area. 

Det gjordes genom att tegelstenarna i oljefatet plockades bort. Teoretiskt skulle effekten, utan 

tegelstenar, blivit cirka 379 kW enligt Bilaga 1. Förlusten hos effekten borde blivit densamma 

för en högre effekt eftersom förhållandena till tändkällan var konstanta, förutom att 

värmeförlusten till tegelstenarna kan uteslutas. Om förlusterna antas vara desamma för båda 

tändkällorna, borde det ha resulterat i en effektförlust på 54 % även för tändkällan utan 

tegelstenar. Effekten hos tändkällan utan tegelstenar, som användes i testerna borde då ha 

varit 172 kW. Detta kunde dock inte bekräftas på grund av examensarbetets storlek. Ett nytt 

test av tändkällan med högre effekt kunde därav inte genomföras.  

 

När tändkällan placerats i modulerna bör det beaktas att modulernas väggar runtom tändkällan 

reflekterade tillbaka viss strålning som tändkällan avgett. Modulens väggar och tak höll även 

varma brandgaser kvar inne i modulen. Strålning och varma brandgaser kan ha medfört att 

tändkällan värmdes upp och ökade massförlusten, vilket kan resultera i en högre 

effektutveckling än vid testet av massförlusten hos tändkällan.  

 

Den beräknade gastemperaturen i det brandutsatta rummet med tändkällan utan tegelstenar 

blev 587,6°C, vilket är ett kriterium för övertändning. Detta betyder att tändkällan var av 

maximal storlek i förhållande till modulens storlek, vilket var i syfte att testen blev av värsta 

möjliga utfall.  

 

6.2 Modulernas konstruktion 

Modulen konstruerades med gips på innerväggar samt golv i den brandutsatta delen, vilket 

kan ha bidragit till högre temperatur i modulen. Den brandutsatta delens innerväggar samt 

golv bestod av brandgips. Syftet med modulens väggar var för att skydda tändkällan från vind 

samt att brandgaser lättare skulle kunna ansamlas i modulen, varav syftet skulle ha gått 

förlorat om väggarna brunnit av innan den byggnadstekniska lösningen blivit utsatt för brand. 

Brandgaserna som ansamlades i modulen ökade gastemperaturen.  

 

6.3 Referenstest 2 

Brandspridning skedde över brandavskiljande vägg och in till den icke brandutsatta delen 

efter fem minuter. Efter tändkällan brunnit i två minuter och 30 sekunder fanns flammor ovan 

masoniten på icke brandutsatt del. Efter cirka fem minuter och 30 sekunder reagerade T/C 1 

kraftigt. Denna reaktion tyder på att brandspridning skett till den icke brandutsatta delen. 

Vilket PT 2 bekräftar då även den började reagera samtidigt. Det tog totalt tre minuter från att 

masoniten på icke brandutsatt del blev utsatt för brand tills att branden brunnit igenom till 
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icke brandutsatt del. Genom att öka effekten på tändkällan, i förhållande till referenstest 1, 

gick brandförloppet snabbare och branden spred sig över brandavskiljande vägg.  

 

6.4 Stenull 

Efter tändkällan brunnit i 33 minuter hade temperaturen ökat från 7°C till 15°C, vilket 

uppmättes av PT 3. Det betyder att den brandavskiljande väggen värmdes upp av strålningen 

från tändkällan och att brandavskiljande vägg emitterade värme till PT3. T/C1 uppmätte 

maximalt en temperatur på cirka 14°C, vilket betyder att brandgaser kan ha spridit sig eller att 

brandavskiljande vägg emitterade värme som i sin tur värmde upp luften i den icke 

brandutsatta delen.  

 

Stenullen var efter testet opåverkad när mätningen av temperatur avslutades. När tändkällan 

släcktes, efter några timmar, var stenullen fortsatt opåverkad.  

 

6.5 Linjärtätning  

Vid test av linjärtätning brann masoniten ovan brandutsatt del igenom efter två minuter och 

32 sekunder. Flammor fanns synliga ovan masoniten på icke brandutsatt del efter tre minuter. 

Linjärtätningen började därefter expandera till följd av värmepåverkan. Linjärtätningen höll 

tätt för brand i nästan 13 minuter. Det kan ses i Figur 21 där PT 2 började registrera en högre 

temperatur. Masoniten började att brinna i vänster hörn, sett från mätutrustningens placering, 

mot brandavskiljande vägg. Branden kan ha spridit sig genom skarven i linjärtätningen. Figur 

24 visar hur linjärtätningen expanderat vid skarven och kortlingens förkolnad under 

linjärtätningen. Se även Figur 25 för hur branden spridit sig till icke brandutsatt del. Tyvärr 

blev inte linjärtätningen helt tät vid skarven och dess resultat påvisar en ogynnsam 

installation. Vinden vid test av linjärtätning kan ha påskyndat brandförloppet i förhållande till 

de övriga testerna. Vid testtillfället blåste det rakt in mot tändkällan och den brandavskiljande 

väggen. Orsaken till att branden spred sig intill skarven kan ha berott på flera sammanlagda 

faktorer. Dels vindens styrka och riktning, men även att skarven inte var fastsatt tillräckligt 

och gav branden utrymme att sprida sig. Det kan alltså ha brunnit underifrån linjärtätningen, 

på kortlingen.  

 

Hur plasten som skyddar linjärtätningen från fukt påverkar branden är inte undersökt inom 

detta ämnesområde. En möjlig orsak till hur brandspridning skett är att branden har spridits 

under linjärtätningens skarvade bit och att plasten runtomkring linjärtätningen smälte. 

Droppar från plasten på linjärtätningen kan sedan ha fallit ner på masoniten och medfört 

brandspridning. 

 

Skarvbiten på linjärtätningen var installerad längst till vänster i modulen. Efter försöket 

observerades att linjärtätningen till höger hade kvar plast mot den icke brandutsatta sidan. 

Orsaken till att linjärtätningen till höger i modulen inte blivit lika påverkad av branden kan 

vara för att den var bättre installerad i modulen. Branden hade svårare att sprida sig förbi 

linjärtätningen. Det kan även ha påverkat att vinden inte var riktad mot denna del av modulen. 
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Hur linjärtätningen på höger sida kunnat hindra brandspridning om testet fortgått längre är 

svår att bedöma. 

 

PT 1 reagerade på förhöjd temperatur efter cirka två minuter och 30 sekunder, men sjönk efter 

fyra minuter, enligt Figur 21. Det beror på att linjärtätningen började svälla vid den tiden och 

kunde täta ihåligheterna mellan kortlingar och taktäckning. Dock passerade branden efter 

cirka 13 minuter. 

 

PT 1 var placerad strax till höger om mitten av modulen, cirka 50 centimeter från 

linjärtätningens skarv. PT 1 kunde registrera viss temperaturökning från att det brann till 

vänster om den. PT 1 mätte temperaturen på masoniten under dess placering. Om det hade 

brunnit närmare intill plattermoelementet hade uppmätt temperatur varit högre. Att inte 

strålningstemperaturen var högre tyder på att linjärtätningen på modulens högra sida 

fungerade väl under testets provtid. Om inte skarven blivit monterad på ett ogynnsamt sätt 

hade testet eventuellt kunnat fortgå längre.  

 

Orsaken till varför kortlingen vid skarven blev så pass utsatt för brand kan bero på flera 

faktorer. Det kan bero på att skarven inte var korrekt monterad eller att det fanns en defekt i 

träet för kortlingen. Det kan även vara att branden spred sig mellan brandavskiljande vägg och 

ströläkt, genom masoniten. Det skulle kunna förklara varför branden spred sig till icke 

brandutsatt sida under masoniten, innan flammor kunde observeras ovan masoniten på icke 

brandutsatt del. Kortlingen var som mest brandutsatt längst till vänster sett från den icke 

brandutsatta delen. Risken finns även att branden på något sätt smitit runt brandavskiljningen 

och utsatt kortlingen och linjärtätningen för brand från två riktningar. 

 

I de punkter där linjärtätningen fästes i ströläktet ovanför brandavskiljande vägg visade den 

tendenser på att spricka. Sprickbildningen uppstod som mest intill skarven. Skarven som 

monterades lades så att den avskurna sidan vändes mot den andra linjärtätningens ände. Den 

avskurna biten saknade därav plastfilmen som annars höll ihop ändarna på linjärtätningen. Det 

bör beaktas ifall det kan ha bidragit till att den primärt tenderade att spricka där.  

 

6.6 Fogskum  

Efter att mätningen av temperaturer pågått i cirka fyra minuter reagerade PT 1, vilket tyder på 

att masoniten brunnit av i den brandutsatta delen. Detta visar på en fördröjning hos 

mätinstrumenten eftersom observationerna angav att masoniten brann av efter två minuter och 

elva sekunder. Efter cirka 19 minuter och 30 sekunder reagerade PT 2, vilket betyder att 

brandspridning skett till den icke brandutsatta delen. Enligt observationerna började 

masoniten brinna i icke brandutsatt del efter 14 minuter och 50 sekunder. Det tog tid för 

plattermoelementet att reagera. Det kan bero på att flammorna spred sig i det högra hörnet sett 

från mätutrustningen och plattermoelementet var riktad rakt upp mot masoniten. Ytterligare 

en påverkande faktor var att det tog tid för branden att sprida sig i icke brandutsatt del. Efter 

cirka 21 minuter och 20 sekunder avtog temperaturökningen, vilket berodde på att tändkällan 

slocknat till följd av att takpannor hade fallit ned i oljefatet.  
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Figur 30 visar att läkten, under fogskummet, brunnit av på två ställen. Det kan innebära att 

läkten brunnit av först och att branden spridit sig till den icke brandutsatta delen. Fogskummet 

kan därefter ha blivit utsatt för brand från två olika riktningar. Elden kan ha spridit sig genom 

ströläktets underkant, vilket Figur 32 visar. Alternativt att branden spred sig mellan ströläktets 

överkant och kortlingen samt antände masoniten på icke brandutsatt sida på sådant sätt. 

 

När takpannorna plockades bort blev det tydligt att fogskummet blivit ojämnt påverkat, vilket 

Figur 33 visar. Det kan bero på hur fogskummet blivit applicerat på ströläkten. En annan 

faktor som kan ha påverkat är när det brann igenom till den icke brandutsatta delen, då blev 

fogskummet utsatt för flammor från två riktningar under den tid det tog innan branden 

släcktes.  

 

6.7 Jämförelse av byggnadstekniska lösningar  

Vid stenullstestet samt vid referenstest 2 var det gynnsam vindriktning, det vill säga att testets 

fokusområde inte bör ha påverkats av vinden. Det var ogynnsam vindriktning vid test av 

linjärtätning, området ovan brandavskiljande vägg kan därav blivit påverkat. Det är oklart 

varför det tog nästan 20 sekunder längre för masoniten att antändas i stenullstestet än för vad 

den gjorde i referenstest 2. Effekten på brandförloppet var densamma och vindriktningen i 

förhållande till modulen likaså. Att det tog längre tid för masoniten vid test av linjärtätning att 

antändas än vad den gjorde vid test av fogskum kan bero på att flammor från tändkällan blev 

påverkad av vinden. Brandgaser ovan masoniten kan även ha blåst bort och resulterat i en 

senare antändning. Test av linjärtätning hade en ogynnsam vindriktning och det kan ha ökat 

effekten på branden ytterligare i och med en ökad syretillförsel. 

 

Resultatet av stenullstestet bör ha blivit likt även med en ogynnsam vindriktning. Detta 

eftersom stenullen förblev opåverkad även efter två timmar från tändkällans antändning. 

Temperaturen vid mätningen av linjärtätning och fogskummet skiljde sig åt hos PT 1. 

Temperaturen i taket vid test av fogskum höll sig högre under hela brandförloppet, trots att 

testet med linjärtätning hade en brandspridning innan testet med fogskum. Orsaker till det kan 

vara att vid test av linjärtätning fanns en defekt till vänster i modulen, vilket är långt ifrån PT 

1. PT 1 var placerad något till höger om mitten av modulen. Vid testet med fogskum verkade 

det ha funnits en defekt vid modulens högra sida över brandavskiljande vägg och ströläktet 

placerat ovanpå. En möjlig orsak till den defekten i modulen är att brandgips och gips inte var 

tät mot masonitskivan. Det kan därmed ha funnits ett hålrum där branden smitit igenom. 

 

6.8 Studiens tillförlitlighet  

I detta avsnitt analyseras olika faktorer som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet.  

 

Modulernas konstruktion kan ha varierat eftersom de var byggda på lastpallar. De kan ha 

varierat med några centimeter beroende på storleken på lastpallarna. Träreglarna 

införskaffades ifrån en återvinningscentral och kan ha haft varierande kvalité, men det bör 

inte ha gjort påverkan på testernas fokusområde. Ströläkten, takpannorna och masonit var av 

ny kvalité då de var inhandlade enkom för dessa test. Detta bör inte påverka studiens 
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tillförlitlighet eftersom radhusvindar kan vara uppförda samt renoverade under olika 

tidsperioder och därmed ha olika typer av byggnadsmaterial, från olika tider. På grund av 

varierande kvalité för använda produkter kan det finnas viss skillnad mellan de byggda 

modulerna. 

 

Storleken på dessa moduler konstruerades utifrån vad som ansågs underlätta byggnationen av 

moduler. Storleken på testerna var småskaliga. Storleken på modulerna samt tändkällan var 

reducerade i förhållande till varandra. Beslutet att inte ha en takvinkel togs för att underlätta 

byggnation, mätning av temperatur samt för att hålla sig till rapportens syfte; att ha ett 

fokusområde på anslutningen mellan brandavskiljande vägg och yttertak. Modulerna testades 

inte med en skarv mellan masoniten. Det fanns enbart en masonitskiva och den täckte hela 

modulen. I verkligheten finns det fler masonitskivor och skarvar mellan dem. Det finns inga 

masonitskivor som kan täcka en hel vind.  

 

Valet av att använda ett oljefat med höjden 48 centimeter kan ha påverkat resultatet negativt i 

och med att en hög kant försvårar syreåtkomsten till dieseln. Oljefatets höjd valdes för att dess 

innehåll inte skulle rinna över kanten.  

 

En felkälla vid testet av linjärtätning är att den kan ha blivit ogynnsamt monterad. En bättre 

anvisning på hur linjärtätningen kan installeras skulle underlätta och minska risken för att den 

monteras fel. I nuläget finns enbart bilder på färdigmonterad linjärtätning att tillgå. 

Visserligen ska linjärtätningen kunna monteras på ett flertal olika sätt men att utveckla detta 

hade underlättat väsentligt och ökar sannolikheten för en korrekt installation. Den information 

som finns om linjärtätning är att den är sammanpressningsbar upp till 50% och en tolkning är 

att den ska monteras som maximalt under det trycket, men inte nödvändigtvis att den behöver 

monteras under tryck. Linjärtätningens monteringskänslighet kan motverkas genom att 

montera två stycken parallella lister bredvid varandra, för att säkerställa att minst en fungerar 

korrekt vid brand. Vid applicering av två stycken linjärtätningar intill varandra ska avståndet 

mellan dem vara 50 millimeter. Takpannor plockades bort efter testet och det blev tydligt att 

en spricka uppstått i linjärtätningen. Det noterades även att brandspridningen kan ha skett 

genom en defekt i konstruktionen på vänster sida. Det är oklart kring om branden spred sig 

vidare på grund av en ogynnsam montering av linjärtätningen eller om det funnits en brist i 

konstruktionen av modulen där branden spridits vidare. På grund av detta kan linjärtätningen 

blivit utsatt för brand från två olika riktningar. 

 

Utifrån resultaten från testet av fogskum kan branden eventuellt ha spridit sig under ströläktet 

ovan brandavskiljande vägg, genom masoniten. Det ger då inte ett tillförlitligt resultat på hur 

fogskummet fungerar i det här scenariot. Vid direkt flampåverkan skrumpnar fogskummet. 

Hålrum kan därmed skapas när flammor kommer i kontakt med fogskummet och 

brandspridning kan ske. Det fördröjer branden ett tag, men kan inte anses vara en bra lösning 

eftersom fogskummet inte tål direkt flampåverkan. Vad som är bra med fogskummet är att 

den sväller efter installation och tätar de hålrum som brandgaser annars kan sprida sig 

igenom, såvida fogskummet monteras rätt. Negativt är att den förkolnar vid flampåverkan och 

skyddar inte mot brandspridning lång tid därefter. 
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Tändkällan bestod av en beräknad mängd diesel. Tändkällor med olika sorter bränslen samt 

olika mängd bränslen studerades inte, på grund av en avgränsning till studiens storlek. Att ha 

en anpassad och utprovad tändkälla samt bränsletyp till testerna hade ökat studiens 

tillförlitlighet. 

 

Effekten hos tändkällan kan ha varierat mellan testerna, eftersom vindriktningen var olika. En 

högre syretillförsel kan ha ökat effektutvecklingen. Detta är svårt att förebygga vid tester som 

sker utomhus. För att veta hur stor skillnaden mellan testerna var skulle det ha varit bra att ha 

installerat mätutrustning i brandutsatt del för att undersöka hur temperaturerna i den delen 

skiljde sig mellan testerna. Mätutrustningen skulle kunna kompletteras genom att exempelvis 

ha ett plattermoelement och ett termoelement i taket på den brandutsatta sidan. 

Termoelementet skulle i det fallet behöva klara av högre temperaturer. Ett termoelement som 

klarar högre temperaturer skulle även vara att föredra i taket på den icke brandutsatta sidan. 

Anledningen till varför mer mätutrustning inte användes i det här arbetet var för att det inte 

fanns fler fungerande portar till PC-Loggern. Det gick därav inte att registrera någon data för 

fler mätutrustningar som exempelvis plattermoelement eller termoelement. En våg, som tål 

värme, hade även kunnat placerats under tändkällan för att vid respektive test mäta dess 

massförlust per tidsenhet och på så sätt fått ut vardera testens effektutveckling.  

 

Dieselmängden vid test av tändkälla samt referenstest 1 beräknades för tiden på 35 minuter. 

Det framkom att diesel fanns kvar i tändkällan efter den tiden. Därav togs beslutet inför testet 

med stenull, referenstest 2, testet med linjärtätning samt fogskum att minska beräkningstiden 

till 33 minuter. Det bör i sin tur inte ha påverkat testen något på grund av att det inte gör 

inverkan på tändkällans effektutveckling. Beräkningstiden ändrades till 33 minuter för att 

fortfarande teoretiskt säkerställa att testen kunnat fortgå i över en halvtimma. Ändringen från 

35 minuter till 33 minuter skedde av miljöskäl eftersom det inte påverkade testen i detta 

arbete. Dieselmängden i tändkällorna varierande därav mellan testen, men samtliga test kunde 

fortgå i över en halvtimme och längre än vår mätningsperiod. I avsnitt 5.1 Tändkällans 

massförlust, framgår det tydligt att tändkällans brinntid kraftigt överstiger det beräknade. Se 

Figur 15. 

Mätutrustningens placeringar i modulen eftersträvades att vara identiska i varje modul. Trots 

att modulerna byggdes enligt samma ritning fanns det skillnader mellan modulerna. 

Mätutrustningen kunde inte placeras exakt på samma ställen i vardera modulen på grund av 

de byggnadstekniska lösningarnas placeringar samt skillnader i modulernas konstruktion. 

Placeringen av PT 1 berodde på den mänskliga faktorn. Dess avstånd ifrån masoniten var 

beroende av hur ståltråden, som höll upp plattermoelementet, kunde spännas. En differens i 

avståndet från masoniten kan göra inverkan på mätresultaten. Dess avstånd ifrån 

brandavskiljande väggen påverkar också mätresultaten. Målet var att placera PT 1 cirka 15 

centimeter ifrån brandavskiljande vägg för att den inte skulle påverkas direkt av strålning från 

flammor från brandutsatt sida. Vid testet av stenull gick däremot inte det då 30 centimeter 

närmast brandavskiljande vägg var täckt med stenull. Mätinstrumenten inne i det icke 

brandutsatta rummet monterades med avseende på att hålla ett avstånd av cirka 15 centimeter 
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ifrån både masonit och brandavskiljande vägg, samt att hålla sig i mitten av modulen. Dess 

montering var däremot beroende av lastpallens konstruktion. Termoelementen placerades 

cirka 15 centimeter ifrån plattermoelementen. Se Bilaga 6 för mätutrustningens placeringar.  
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7. Diskussion 
Inom detta kapitel diskuteras resultatet av testerna samt skäl till vissa resultat. 

 

7.1 Modulernas konstruktion 

Efter litteraturstudien samt enkätstudien var det tydligt att problematiken med bristande 

avskiljande förmåga var stor för radhus uppförda under 60–80 talet. Den avskiljande 

förmågan på brandcellsgränsen beror på när radhusen är uppförda. Vid testerna konstruerades 

modulerna med en brandavskiljande vägg med en högre avskiljande förmåga, eftersom 

väggen inte skulle påverka de byggnadstekniska lösningars resultat genom till exempel 

kollaps.  

 

Eftersom öppningarna var placerade längs den nedre delen av modulerna och att öppningens 

överkant inte översteg oljefatets höjd bör inte plymens rörelse påverkats i större grad. Varma 

brandgaser ansamlades i modulens övre del och öppningar placerade längs den nedre delen 

bör inte ha påverkat brandgaserna negativt. Ett problem som kan ha uppstått med att ha 

öppningarnas överkant under oljefatets höjd är att branden i sig inte fått åtkomst till tillräcklig 

mängd syre för maximal effekt.  

 

7.2 Effektutveckling  

Till en början fanns några värden vid massförlusten som var högre än resterande värden, se 

Figur 15. Detta beror på att en mindre mängd bensin användes för att antända dieseln, vilket 

bör ha förbränts snabbare och därmed gett en högre massförlust och då en högre 

effektutveckling.  

 

Massförlusten som funktion av tiden var generellt lägre än de beräknade värdena. Det finns 

flera felkällor som kan ha bidragit till detta resultat. Det kan bero på att värdena i Tabell 2 inte 

var representativa för den använda dieseln. Det kan även bero på att i oljefatet fanns en större 

mängd vatten, för att minska risken för sprickor i oljefatet. Vattnet kan ha kylt tändkällan och 

bidragit till den låga massförlusten. Värme kan även ha transporterats till tegelstenarna som 

fanns i oljefatet. Utetemperaturen kan ha bidragit till en lägre massförlust, eftersom det endast 

var 8°C ute. En lägre massförlust gav då i sin tur en lägre effektutveckling. Vid testet av 

massförlusten gjordes mätningen utomhus utan vindskydd. Vädret var varierande med 

stundvis sol och tidvis nederbörd. Vid nederbördstillfällena kan en viss mängd vatten hamnat 

i oljefatet samt på vågen. Det i sin tur missleder mätningen och visar på en mindre 

massförlust. Tändkällan hade en lägre effekt än det beräknade värdet. Effekten på tändkällan 

ökades efter att referenstest 1 inte gav ett resultat som gick att använda. Effekten på 

tändkällan ökades genom att tegelstenar plockades bort. När referenstest 2 utfördes gav den 

högre effekten ett användbart resultat. Resultatet var användbart eftersom efter att tändkällan 

antänts övergick brandförloppet till en övertändning, vilket eftersträvades vid testerna. Detta 

eftersträvades vid testerna eftersom de byggnadstekniska lösningarna skulle testas för värsta 

möjliga utfall.  
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7.3 Stenull 

Stenull var en byggnadsteknisk lösning med ett gynnsamt resultat. Det bör beaktas att stenull 

kan medföra svårigheter vid installation i ett storskaligt försök, alternativt vid installation i ett 

radhustak. I detta fall var modulen i sådan storlek att stenullen placerades rakt över på vardera 

sida om brandavskiljande vägg. Stenullen kunde förankras genom att den hade tyngden på 

modulens långsidor. Eftersom stenullsskivor med en 170 kilograms volymvikt beter sig som 

en styv platta var det möjligt. Innan masoniten brann av, höll den upp stenullen. I ett 

storskaligt försök kan det bli svårt att få stenullen att ha fäste när innertak brinner av. I 

modulerna skyddades de bärande konstruktionerna på långsidorna av gips. I verkligheten är 

det inte så. Risken finns att masoniten brinner av och att stenullen trillar ned. Vid installation 

av stenull på båda sidor av den brandavskiljande väggen bör det ändå motverka 

brandspridning mellan dem. Brandspridning bör inte ske eftersom vid testet påverkades inte 

stenullen som var placerad i den brandutsatta delen. Finns stenull monterat på båda sidor av 

brandavskiljande vägg bör den ena fortfarande utgöra skydd mot brandspridning, även efter 

att stenullen på motsvarande sida fallit ned. I det här testet monterades två centimeter av en 

styvare stenullsskiva tvärs över brandavskiljande vägg. Ifall att stenullsplattan längst med 

brandavskiljande vägg hade fallit ned skulle den tunnare stenullsskivan tvärs över ha bågnat 

och eventuellt skyddat masoniten vid brandavskiljande vägg från direkt flampåverkan. Den 

två centimeter tjocka stenullsskivan som lades ovanpå ströläktet ovan brandavskiljande vägg 

hade slutit tätt även ifall den tjockare stenullsskivan längs med brandavskiljande vägg fallit 

ner. Ovanpå den två centimeter tjocka stenullsskivan monterades en porösare stenullsskiva, 

med 65 kilograms volymvikt. Dennes funktion var att skydda från brandgasspridning mellan 

takpannornas kupor. Den porösare stenullsskivan monterades tvärs över brandavskiljande 

vägg mellan vardera bärläkt. Ifall den tjockare stenullsskivan fallit ner skulle även denna 

fortsatt täta för brandgasspridning.  

 

En risk som bör diskuteras är ifall masoniten transporterat branden vidare över 

brandavskiljande vägg och medfört att masoniten ovan den icke brandutsatta delen börjat 

brinna. Det skulle kunna leda till att den tjockare stenullsskivan på den sidan faller ner. Ifall 

att den stenull som var monterad tvärs över brandavskiljande vägg även faller ner finns det 

ingen brandavskiljning mellan brandavskiljande vägg och taktäckning kvar längre. Frågan är 

hur lång tid det kan ta innan ett sådant scenario uppstår och ifall den tiden är tillräcklig för att 

göra en insats mot fortsatt brandspridning. Ströläkten bör ligga tätt emot masoniten och det 

gör att branden inte har tillgång till syre där. Brandgipsen och ströläktet kan även ha 

absorberat värme och kylt masoniten. I verkligheten kan det finnas luftfickor mellan masonit 

och ströläkt. Både för att det finns skarvar mellan masonitskivor som gör att det blir ett 

hålrum samt att trä kan expandera eller krympa beroende på fukthalt i luften. Med tiden kan 

byggnader även deformeras en del på grund av yttre faktorer. Det borde däremot vara svårt att 

få stenullen monterad tvärs över brandavskiljande vägg att hasa ned. Detta på grund av det 

tryck som takpannorna ger mot stenullsskivorna för att sluta tätt från brandgaserna. Den 

funktionen håller stenullen på plats samt skyddar mot brandgasspridning. En lösning kan vara 

att montera stenullen med 170 kilograms volymvikt rakt över brandavskiljande vägg, mellan 

bärläkten. Det underlättar monteringen av stenullen samt medför att stenullen hålls uppe av 
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den brandavskiljande väggen. Stenullen med 65 kilograms volymvikt skulle därefter kunnat 

bli monterad utmed den brandavskiljande väggen. 

 

För att kunna jämföra testerna med liknade förutsättningar hade det varit fördelaktigt att ha 

provat stenull med kortlingar. Kortlingar är ett brännbart material, vilket medför att branden 

har mer bränsle att tillgodose sig med. Vid testet med stenull tillfördes endast icke brännbart 

material, vilket då inte blir representativt med testen där brännbart material tillfördes. 

 

För framtida studier bör det undersökas hur stenullen beter sig storskaligt samt hur denna på 

bästa sätt ska installeras i radhusvindar. Metoden anses bra ifall problemet, att stenullen faller 

ner efter att masoniten och bärande konstruktion brunnit av, kan lösas. Det bör även 

undersökas vidare för att säkerställa att branden inte tar sig vidare mellan skarvar eller hålrum 

i masoniten under ströläkt. Alternativt hur lösningen beter sig efter att branden spridit sig 

vidare genom masoniten under ströläktet. Intressant skulle det även vara att undersöka hur 

mycket bredden av stenullen in mot de olika sidorna av modulen kan kortas ner innan det 

påverkar brandmotståndet. Installation av fler mätinstrument, termoelement och 

plattermoelement, på olika ställen, under eller i stenullen, kan underlätta det avgörandet.  

 

7.4 Linjärtätning  

Det bör beaktas att linjärtätningen skyddas utav ett hölje av plast, som brann av vid 

flampåverkan. Plastens syfte är att skydda linjärtätningen från eventuell fukt som kan 

förekomma. Huruvida plastens livslängd samt hur temperaturförändringar, som sker mellan 

årstider, påverkar bör undersökas vidare. Konsekvenser som uppstår kan vara att 

linjärtätningen sväller vid högre temperaturer när solen ligger på taken. Det bör undersökas 

vidare hur dess brandmotstånd fungerar efter det, samt hur länge den kan finnas monterad 

uppsvälld och samtidigt bevara sitt brandmotstånd. Vid uppsvällt tillstånd har den inte längre 

skydd av plastfilmen och är därav mer mottaglig för fukt, vilket kan påverka brandmotståndet. 

En risk när linjärtätningen sväller vid brand är att den spricker, går av och tappar sin funktion. 

I den här rapporten monterades linjärtätningen liggandes och den svällde som mest ut åt 

sidorna, mot vardera delen av modulen.  

 

Principen med linjärtätning är en enkel åtgärd som korrekt monterad bör kunna stå emot 

brand under en längre tid. Monteringen av linjärtätningen i befintliga radhus sker genom att 

lyfta undan takpannor över brandavskiljande vägg och därefter montera linjärtätningen som 

önskat. Linjärtätningen kan antingen monteras liggandes, men då är risken stor att kortlingar 

mellan bärläkten krävs. Kortlingar krävs för att hålrummet inte ska bli för stort för 

linjärtätningen. En tolkning av den information som finns är att den kan monteras med ett 

tryck på sig, men att den ändå ska kunna täta för ett hålrum utan initial tryckbelastning. För att 

säkerställa att linjärtätningen sväller och tätar åt rätt riktning bör montering ske så att tryck 

tvingar linjärtätningen att svälla åt önskat håll. En risk med att montera den under tryck kan 

däremot vara att risken för sprickbildning ökar då den inte kan svälla fritt. Ett alternativ 

istället för att installera kortlingar är att montera linjärtätning stående. Hur den fungerar i det 

fallet bör undersökas vidare. 
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I framtiden bör installationsinstruktioner finnas för linjärtätningen. Det bör även undersökas 

ytterligare om hur skarvarna påverkar dess funktion. Alternativet att montera två stycken 

linjärtätningar intill varandra på varsin sida om brandavskiljande vägg bör undersökas vidare. 

Linjärtätningslisterna kan underlätta vid stärkandet av den brandavskiljande förmågan på 

radhusvindar eftersom den genom enkla medel går att montera utifrån taket. Däremot bör det 

undersökas mer om hur plasthöljet runt linjärtätningen påverkar brandskyddet. Termoelement 

kan användas för att avgöra vid vilken gastemperatur linjärtätningen börjar svälla, 

termoelementen behöver då installeras intill linjärtätningen. Termoelement installerat intill 

linjärtätningen kan även avgöra linjärtätningens isolerande förmåga genom att se hur snabbt 

gastemperaturen ändras. Plattermoelement installerat mot linjärtätningen kan avgöra vilken 

strålningstemperatur som linjärtätningen bidrar med, i huvudsak plasthöljet. Det skulle i det 

här fallet underlättat förståelsen om hur branden spridit sig. 

 

7.5 Fogskum  

Hänsyn bör tas till att fogskummets användningsområde är att brandtäta genomföringar för 

rör och kablar. Omständigheterna i det här fallet gör att det inte är bra att använda inom detta 

område. Det här testet påverkar inte trovärdigheten för fogskum i deras rätta 

användningsområde.  

 

7.6 Jämförelse mellan byggnadstekniska lösningar 

Linjärtätningen skyddar mot brandspridning direkt efter montering, vilket även stenullen gör. 

Fogskummet kommer behöva härda först innan det ger dess fulla skydd mot brandspridning. I 

övrigt kan samtliga av dessa tre byggnadstekniska lösningar installeras i radhus genom att 

lyfta undan takpannor över brandavskiljande vägg. I testen som utfördes i detta arbete 

undersöktes yttertak med kondensskydd av masonit samt taktäckning av takpannor i betong. 

Huruvida dessa lösningar fungerar med andra kondensskydd bör undersökas. Likaså hur dessa 

lösningar fungerar med andra taktäckningar. Installationen i radhus för varje av dessa tre 

byggnadstekniska lösningar bör inte skilja sig något mellan om taktäckningen består av 

takpannor i betong eller av tegel.  

 

Utöver de byggnadstekniska lösningar som testades finns fler förslag till byggnadstekniska 

lösningar. Alla kunde inte testas med hänsyn till examensarbetets storlek, men flera förslag 

vore av intresse att undersöka vidare.   
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8. Slutsatser 

Kapitlet inleds med att behandla de teoretiska men även praktiska slutsatser som anknyter till 

studiens syfte. Avslutningsvis presenteras idéer för fortsatt arbete inom detta problemområde. 

 

I denna studie har ett antal olika byggnadstekniska lösningar, vars syfte varit att förstärka det 

byggnadstekniska brandskyddet på radhusvindar, uppkommit. Några exempel är att täta/kortla 

med stenullsskivor av olika densitet, bryta kondensskyddet och bygg upp brandavskiljningen 

ovan taket, träreglar mellan bärläkt och täta med tätningsmassa, täta/kortla med 

svällister/linjärtätning, klä in masoniten med gips och så vidare. Tre stycken 

byggnadstekniska lösningar, stenull, linjärtätning samt fogskum, valdes att studeras vidare 

och testas i småskaliga test för att undersöka hur de fungerar i praktiken.  

 

Stenull gav bäst resultat av de provade byggnadstekniska lösningarna. Det var den enda som 

stod emot branden längre än den aktuella mätningsperioden på 33 minuter. Fogskummet 

förhindrade brandspridning under längre tid än linjärtätningen. Linjärtätningen förhindrade 

däremot spridning av höga temperaturer i taket under längre tid än vad fogskummet gjorde. 

Det bör dock beaktas att linjärtätning är testad för ett brandmotstånd på EI30 för liknande 

scenarion, medan fogskummet inte är det för det här användningsområdet. Linjärtätningen bör 

ha bättre förutsättningar, när den är korrekt installerad, att förhindra brandspridning än vad 

fogskummet har. 

 

Stenull är en byggnadsteknisk lösning som kan förbättra brandskyddet på radhusvindar genom 

att fördröja brandspridning under en längre tid. Stenull visade på goda förutsättningar att klara 

en provning av minst brandmotstånd EI30. Linjärtätning samt fogskum fördröjde 

brandspridning till icke brandutsatt del men vidare undersökning krävs kring hur de påverkas 

av defekter i konstruktionen eller hur känsliga de är för felmontering. Efter brandpåverkan var 

stenullen opåverkad. Linjärtätningen hade expanderat i vissa områden och kortlingar hade 

blivit utsatt för brand. På vissa ställen var fogskummet mer påverkad av branden än på andra 

ställen. 

 

En faktor som påverkade alla testerna var den hantverksmässiga installationen. Fastän 

modulerna var byggda enligt samma ritning fanns det konstruktionsmässiga skillnader, som 

kan ha påverkat resultaten. Detta är ett problem som kommer återkomma vid radhusvindar 

eftersom alla radhusvindar är unika. För att brandskyddet ska vara fullständigt kräver det att 

installationen är korrekt samt att det inte finns brister i konstruktionen som den 

byggnadstekniska lösningen installeras i. 

 

8.1 Förslag på fortsatt arbete 

Förslag på fortsatt arbete är förutom tidigare nämnda förbättringsmöjligheter att utföra detta 

test med FDS, infinita elementmetoder, med andra byggnadstekniska lösningar, storskaliga 

försök samt med takvinkel. Ett ytterligare förslag är att testa hur linjärtätning bör monteras för 

att få bäst effekt. Hur dessa byggnadstekniska lösningar fungerar med andra sorters 

kondensskydd samt taktäckningar bör också undersökas vidare.  
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Bilaga 1 

Sammanställning av ekvationer och kända data 

Effektutveckling ges av ekvation 1 (Karlsson, B & Quintiere J.G, 2000). 

�̇� = 𝐴𝑓�̇�´´𝑋∆𝐻𝑐    (1) 

Plymhöjden ges av ekvation 2 (Karlsson, B & Quintiere J.G, 2000). 

𝐿 = 0.235�̇�
2

5 − 1.02𝐷          (2) 

Plymmassflödet ges av Zukoski’s plymekvation 3 (Karlsson, B & Quintiere J.G, 2000).  

�̇�𝑝 = 0.071�̇�1/3 ∗ 𝑧5/3           (3) 

Massflödet in genom öppning ges av ekvation 4 (Karlsson, B & Quintiere J.G, 2000).  

�̇�𝑎 = 0.5𝐴√𝐻𝑜    (4)  

Kända data för tändkällan ges i Tabell 8. 

Tabell 8. Data för parametrar tillhörande tändkällan samt tid för mätningsperioden 

Oljefatets diameter, D [m] 0.57 

Tegelstenarnas mått [m] 0.117x0.248x0.062 

Tid som tändkällan bör brinna [s] 1900 

 

Kända data för diesel ges i Tabell 2. 

 

Modulens mått före byggnation ges i  

 

Tabell 9. Se Figur 34 för förklaring av modulens mått. 

 
Figur 34. Modulens tilltänkta konstruktion innan byggnation. 
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Tabell 9. Modulens tilltänkta mått 

 

 

Tabellvärden för gips ges i Tabell 10.               
Tabell 10. Tabellvärden för gips 

Thermal diffusivity, α [m2/s] (Karlsson, B & Quintiere J.G, 

2000) 

4.1*10-7  

Thermal inertia, kρc [𝑊2𝑠/𝑚4𝐾2] (Karlsson, B & Quintiere 

J.G, 2000) 

5.8 *105  

 

Den totala inre ytarean ges av ekvation 5, den totala arean minus öppningens area. 

𝐴𝑇 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑜              (5) 

Den termiska genomträngningstiden ges av ekvation 6. 

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
               (6) 

Den maximala tiden för försöken antas bli 33 minuter, 1900 sekunder, då gäller ekvation 7 för 

den totala värme överföringskoefficienten. 

ℎ𝑘 = √
𝑘𝜌𝑐

𝑡
                   (7) 

Gastemperaturen ges av ekvation 8 då gravitationen, densiteten samt temperaturen av 

omgivande luft och specifika värme konstanten vid konstant tryck är konstanta. (Karlsson, B 

& Quintiere J.G, 2000). 

g = 9.81m/s2 

ρa =1.2kg/m3 

Ta=293K 

cp= 1.05kJ/(Kg*K)  

∆𝑇 = 𝑇𝑔 − 𝑇𝑎 = 6.85
�̇�2

𝐴𝑜√𝐻𝑜ℎ𝑘𝐴𝑇

1/3

               (8)  

 

 

 

 

 

 

 

Bredd [m] 1.2 

Höjd, innermått [m] 1.2  

Längd [m] 2.4 

Djup, brandutsatt sida [m] 1.6  

Öppningens bredd [m] 1.2 

Brandavskiljande väggs tjocklek [m] 0.09 
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Modulernas mått efter byggnation ges av  

Tabell 11. 
Tabell 11. Modulernas mått efter byggnation 

Bredd [m] 1.2 

Höjd, innermått [m] 1.23 

Längd [m] 2.4 

Djup, brandutsatt sida [m] 1.57 

Öppningens bredd [m] 0.987 

Öppningens höjd [m] 1.085 

 

Öppningar längst långsidorna ges i Tabell 12. Måtten är tagna från referenstest 2. 

 
Tabell 12. Mått på öppningar längs långsidorna. Måtten är tagna från referenstest 2. 

 Öppning 1 Öppning 2 Öppning 3 Öppning 4 Öppning 5 

Öppningens höjd [m] 0.395 0.398 0.393 0.392 1.085 

Öppningens bredd [m] 0.405 0.383 0.383 0.405 0.987 

Öppningens area [m2] 0.1599 0.1524 0.1505 0.1588 1.070895 

 

Vid multipla öppningar till ett utrymme beräknas öppningens höjd genom ekvation 9 

𝐻𝑜 =
(𝐴1ℎ1+𝐴2ℎ2+𝐴3ℎ3+𝐴4ℎ4+𝐴5ℎ5)

𝐴𝑜
           (9) 

 

Före byggnation 

Här presenteras beräkningar som utfördes inför byggnationen av modulerna.  

Beräkningar för tändkälla med tegel 

Arean för tändkällan med tegel beräknas genom att subtrahera arean av teglet från arean av 

oljefatet.  

Area för oljefatet 

𝐴𝑜𝑙𝑗𝑒𝑓𝑎𝑡 =
𝜋 ∗ D2

4
= 0.25517𝑚2 

Arean av placerade tegelstenar i oljefatet ges av: 

𝐴𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙 = 3(0.248 ∗ 0.117) + 0.117 ∗ 0.062 = 0.0943𝑚2 

Se Figur 35 för placering.  
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Figur 35. Oljefatet med vatten och tegelstenar. Tegelstenar för att minska den effektiva brandarean. Källa: Egen. 

Den totala arean för tändkällan 

𝐴𝑓𝑖𝑟𝑒 = 0.25517 − 0.0943 = 0.16087𝑚2 

Den totala arean ger en effektiv diameter enligt 

𝐷𝑒𝑓𝑓 = √
4 ∗ 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑒

𝜋
= 0.452577𝑚 

Värden från Tabell 2 ger tillsammans med Af i ekvation 1 en effektutveckling  

�̇� = 𝐴𝑓�̇�´´𝑋∆𝐻𝑐 = 0.16087 ∗ 0.044 ∗ 0.7 ∗ 44400 = 219.9929 ≈  220kW  

 

Plymhöjden blir enligt ekvation 2 

𝐿 = 0.235�̇�
2
5 − 1.02𝐷𝑒𝑓𝑓 = 0.235 ∗ 219.993

2
5 − 1.02 ∗ 0.452577 = 1.570875 ≈ 1.57𝑚 

 

Plymens massflöde blir enligt ekvation 3 och med innertaksmåttet från  

 

Tabell 9, följande 

�̇�𝑝 = 0.071�̇�1/3 ∗ 𝑧
5

3 = 0.071 ∗ 219.993
1

3 ∗ 1.2
5

3 = 0.581kg/s 

 

För att mängden syre ska vara tillräcklig för att understödja branden måste massflödet in i 

modulerna vara minst lika stor som plymens massflöde. Då blir �̇�𝑝 ≤ �̇�𝑎.  

Ekvation 4 ger öppningens höjd när öppningens bredd är 1.2 meter, från  

 

Tabell 9, vilket blir 

�̇�𝑎 = 0.5𝑊𝑜𝐻𝑜√𝐻𝑜 

→ 𝐻𝑜 = (
�̇�𝑎

0.5𝑊𝑜
)

2
3 = (

0.581

0.5 ∗ 1.2
)

2
3

= 0.97855 ≈ 0.98𝑚 

Öppningens area blir 

𝐴𝑜 = 1.2 ∗ 0.98 = 1.176𝑚2  
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Den totala inre ytarean ges av ekvation 5 

 𝐴𝑇 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑜 

𝐴𝑡 = 2(1.2 ∗ 1.6 + 1.2 ∗ 1.2 + 1.2 ∗ 1.6) = 10.56𝑚2 

𝐴𝑇 = 10.56 − 1.176 = 9.384𝑚2 

Den termiska genomträngningstiden ges av ekvation 6 samt värden från  

 

Tabell 9 och Tabell 10 

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
=

0.092

4 ∗ 4.1 ∗ 10−7
= 4939𝑠  

Den totala värme överföringskoefficienten beräknas med ekvation 7 samt värden från Tabell 8 

och Tabell 10 

ℎ𝑘 = √
𝑘𝜌𝑐

𝑡
= √

5.8 ∗ 105

1900
= 17.472𝑊/𝑚2𝐾 = 0.01747𝑘𝑊/𝑚2𝐾 

Temperaturen blir med ekvation 8 samt beräknade värden 

∆𝑇 = 𝑇𝑔 − 𝑇𝑎 = 6.85
�̇�2

𝐴𝑜√𝐻𝑜ℎ𝑘𝐴𝑇

1
3

= 6.85
219.992

1.176√0.98 ∗ 0.01747 ∗ 9.384

1
3

= 433.55°𝐶 

Gastemperaturen blir, med antagandet att det är cirka 10 grader ute: 

𝑇𝑔 = ∆𝑇 + 𝑇𝑎 = 433.55 + 10 = 443.55°𝐶 

Efter byggnation 

Här presenteras beräkningar som utfördes efter att modulerna hade blivit byggda.  

 

Beräkningar för tändkälla med tegelstenar 

Efter att modulerna hade byggts ändrades vissa delar för att modulerna skulle bli 

byggnadstekniskt korrekta, vilket även medförde förändringar i modulernas mått. Därav fick 

nya beräkningar göras för att säkerställa att tändkällan skulle tillgodoses med tillräcklig 

mängd syre. Se  

Tabell 11 för modulens faktiska mått. 

 

Arean på tändkällan, den effektiva diametern, effektutvecklingen samt plymhöjden blir 

densamma som i avsnittet Före byggnation. 

Plymens massflöde blir enligt ekvation 3 och med innertaksmåttet från  

Tabell 11 följande 

�̇�𝑝 = 0.071�̇�1/3 ∗ 𝑧
5

3 = 0.071 ∗ 219.993
1

3 ∗ 1.23
5

3 = 0.605kg/s 

 

För att mängden syre ska vara tillräcklig för att understödja branden måste massflödet in i 

modulerna vara minst lika stor som plymens massflöde. Ekvation 4 samt öppningens bredd 

och öppningens höjd från  

Tabell 11, ger tillsammans 

�̇�𝑎 = 0.5𝐴√𝐻𝑜 = 0.5 ∗ 0.987 ∗ 1.085 ∗ √1.085 = 0.557𝑘𝑔/𝑠 
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Då massflödet in är mindre än plymens massflöde betyder det att tändkällan inte skulle få 

tillräcklig mängd syre. Öppningen är alltså för liten. När tändkällans effektutveckling testades 

var det tydligt att effektutvecklingen blev mycket mindre än förväntat, se Figur 17. Därav 

gjordes inte öppningen större. 

 

Öppningens area är då, med tabellvärden från  

Tabell 11 

𝐴𝑜 = 0.987 ∗ 1.085 = 1.070895𝑚2  

Den totala inre ytarea ges av ekvation 5 

 𝐴𝑇 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑜 

𝐴𝑡 = 2(1.2 ∗ 1.23 + 1.57 ∗ 1.23 + 1.2 ∗ 1.57) = 10.5822𝑚2 

𝐴𝑇 = 10.5822 − 1.070895 = 9.511𝑚2 

Den termiska genomträngningstiden ges av ekvation 6 tillsammans med värden från Tabell 10 

och  

Tabell 11  

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
=

0.092

4 ∗ 4.1 ∗ 10−7
= 4939𝑠 

 

Den totala värme övergångskoefficienten beräknas med ekvation 7, Tabell 8 samt Tabell 10  

ℎ𝑘 = √
𝑘𝜌𝑐

𝑡
= √

5.8 ∗ 105

1900
= 17.472𝑊/𝑚2𝐾 = 0.01747𝑘𝑊/𝑚2𝐾 

 

Temperaturen blir då med ekvation 8 samt beräknade värden 

∆𝑇 = 𝑇𝑔 − 𝑇𝑎 = 6.85
�̇�2

𝐴𝑜√𝐻𝑜ℎ𝑘𝐴𝑇

1
3

= 6.85
219.992

1.070895√1.085 ∗ 0.01747 ∗ 9.511

1
3

= 437.82°𝐶 

Gastemperaturen blir, med antagandet att det är cirka 10 grader ute: 

𝑇𝑔 = ∆𝑇 + 𝑇𝑎 = 437.82 + 10 = 447.82°𝐶 

 

Högre effektutveckling 

Beräkningar för tändkälla utan tegelstenar med ytterligare fyra öppningar 

Eftersom tändkällan med tegelstenarna inte gav tillräcklig effekt plockades tegelstenarna bort 

och därmed ökades tändkällans effekt.  

Arean på tändkällan blir  

𝐴𝑓𝑖𝑟𝑒 =
𝜋 ∗ d2

4
=

𝜋 ∗ 0.572

4
= 0.25518𝑚2 

Detta ger en effektutveckling enligt ekvation 1  

�̇� = 𝐴𝑓�̇�´´𝑋∆𝐻𝑐 =0.25518*0.044*0.7*44400= 379.05kW 

 

Plymhöjden blir enligt ekvation 2 

𝐿 = 0.235�̇�
2
5 − 1.02𝐷 = 0.235 ∗ 379.05

2
5 − 1.02 ∗ 0.57 = 1.945 ≈ 1.95𝑚 
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Plymens massflöde blir enligt ekvation 3 och med innertaksmåttet från  

Tabell 11 följande 

�̇�𝑝 = 0.071�̇�1/3 ∗ 𝑧
5
3 = 0.071 ∗ 379.05

1
3 ∗ 1.23

5
3 = 0.7258kg/s 

 

För att mängden syre ska vara tillräcklig för att understödja branden måste massflödet in i 

modulerna vara minst lika stor som plymens massflöde. Då effekten på tändkällan blivit 

högre, kräver det även större öppning. Då den befintliga öppningen inte gick att göra större 

gjordes ytterligare fyra öppningar med likvärdiga mått. Måtten är tagna från referenstestet.  

Ekvation 4 ger tillsammans med värden i Tabell 12 

�̇�𝑎 = 0.5𝐴√𝐻𝑜

= 0.5 ∗ 1.0709√1.085 + 0.5 ∗ 0.1599√0.395 + 0.5 ∗ 0.1524√0.398 + 0.5

∗ 0.1505√0.393 + 0.5 ∗ 0.1588√0.392 = 0.75295𝑘𝑔/𝑠 

 

Massflödet in är större än plymens massflöde, vilket bevisar att det kommer in tillräckligt 

mycket syre för att understödja branden.  

Öppningarnas totala area är då, med tabellvärden från Tabell 12 

𝐴𝑜 = 0.395 ∗ 0.405 + 0.398 ∗ 0.383 + 0.393 ∗ 0.383 + 0.392 ∗ 0.405 + 1.085 ∗ 0.987

= 1.69258𝑚2  

 

Den totala inre ytarean ges av ekvation 5 

 𝐴𝑇 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑜 

𝐴𝑡 = 2(1.2 ∗ 1.23 + 1.57 ∗ 1.23 + 1.2 ∗ 1.57) = 10.5822𝑚2 

𝐴𝑇 = 10.5822 − 1.69258 = 8.8896𝑚2 

Vid flera öppningar beräknas öppningarnas höjd på följande sätt med hjälp av Tabell 12 samt 

ekvation 9 

𝐻𝑜 =
(𝐴1ℎ1 + 𝐴2ℎ2 + 𝐴3ℎ3 + 𝐴4ℎ4 + 𝐴5ℎ5)

𝐴𝑜

=
0.1599 ∗ 0.395 + 0.1524 ∗ 0.398 + 0.1505 ∗ 0.393 + 0.1588 ∗ 0.392 + 1.070895 ∗ 1.085

1.6925
= 0.83139𝑚 

 

Den termiska genomträngningstiden ges av ekvation 6 med värden från Tabell 10 och  

Tabell 11  

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
=

0.092

4 ∗ 4.1 ∗ 10−7
= 4939𝑠  

 

Ekvation 7 gäller för den totala värmeöverföringskoefficienten tillsammans med värden från 

Tabell 8 och Tabell 10 

ℎ𝑘 = √
𝑘𝜌𝑐

𝑡
= √

5.8 ∗ 105

1900
= 17.472𝑊/𝑚2𝐾 = 0.017472𝑘𝑊/𝑚2𝐾 

Temperaturen blir med ekvation 8 samt beräknade värden 
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∆𝑇 = 𝑇𝑔 − 𝑇𝑎 = 6.85
�̇�2

𝐴𝑜√𝐻𝑜ℎ𝑘𝐴𝑇

1
3

= 6.85
379.052

1.69258√0.83139 ∗ 0.017472 ∗ 8.8896

1
3

= 577.56°𝐶 

 

Gastemperaturen blir, med antagandet att det är cirka 10 grader ute 

𝑇𝑔 = ∆𝑇 + 𝑇𝑎 = 577.56 + 10 = 587.56°𝐶 
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Bilaga 2 

Dieselmängd med tegelstenar 

Dieselmängden för tändkällan med tegelstenar beräknas med värden från avsnittet Efter 

byggnation i Bilaga 1. 

Tabell 2 ger massflödet per areaenhet, ṁ´´ för diesel.  

Detta ger �̇� = �̇�´´ ∗ 𝐴𝑓 = 0.044 ∗ 0.16087 = 0.007078𝑘𝑔/𝑠 

 

Tändkällan skulle brinna i 1900 sekunder, enligt Tabell 8, vilket gav massan: 

𝑚 = �̇� ∗ 𝑡𝑖𝑑 = 0.007078 ∗ 1900 = 13.4482 𝑘𝑔 

 

Med densiteten för diesel från Tabell 2 fås volymen diesel genom 

𝑉 =
𝑚

𝜌
=

13.4482

918
= 0.014649𝑚3 = 14.65𝑙 

15 liter diesel krävs alltså till tändkällan med tegelstenar för att säkerställa en brinntid på 33 

minuter. 

 

Dieselmängd utan tegelstenar 

Dieselmängden för tändkällan utan tegelstenar beräknas med värden från avsnittet Högre 

effektutveckling i Bilaga 1. 

Tabell 2 ger massflödet per areaenhet, ṁ´´ för diesel 

Detta ger �̇� = �̇�´´ ∗ 𝐴𝑓 = 0.044 ∗ 0.27718 = 0.012196𝑘𝑔/𝑠 

 

Tändkällan skulle brinna i 1900 sekunder, enligt Tabell 8, vilket gav massan 

𝑚 = �̇� ∗ 𝑡𝑖𝑑 = 0.012196 ∗ 1900 = 23.17𝑘𝑔 

 

Med densiteten för diesel från Tabell 2 fås volymen diesel  

𝑉 =
𝑚

𝜌
=

23.17

918
= 0.02524𝑚3 = 25.24𝑙 

25 liter diesel krävs alltså till tändkällan utan tegelstenar för att säkerställa en brinntid på 33 

minuter.  

 

Vid referenstest 2 sänktes dieselmängden till 20 liter då testerna gick snabbare än förväntat. 

Vid referenstest 2 uppmärksammades däremot att tändkällan kunnat brinna långt efter 

mätningen avslutades. Dieselmängden sänktes ytterligare till 15 liter inför testet med 

linjärtätning samt testet med fogskum. Dieselmängden räckte även då till att brinna långt över 

30 minuter. 
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Bilaga 3 

Test av massförlust över tid  

Eftersom vågen inte klarade av värme isolerades den med hjälp av gips och stenull. Kabeln 

från vågen till avläsningsdosan isolerades genom att två stycken stenullsskivor lindades runt 

den och fästes med ståltråd. 

 

Vågen isolerades genom att två gipsskivor lades ovanpå samt att två stenullsskivor lades 

bredvid varandra på gipsskivorna. Kanterna på vågen isolerades med stenull, se Figur 36.  

 
Figur 36. Översiktlig bild av isoleringen av vågen samt strålningsskyddet. Källa: Egen. 

För att minska risken att vågen skulle påverkas negativt av branden ställdes ett 

uppsamlingskärl på den isolerade vågen, som en säkerhet ifall att oljefatet skulle spricka. Se 

Figur 37. 

 
Figur 37. Översiktlig bild av isoleringen av vågen samt strålningsskyddet. Uppsamlingskärlet placerat på vågen. Källa: 

Egen. 
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Oljefatet placerades i uppsamlingskärlet ovanpå vågen. Enligt Bilaga 1 skulle den maximala 

effekten på branden vara 220 kW. Vilket resulterade i att brandarean behövde minskas för att 

överensstämma med teorin. Det gjordes med 24 stycken tegelstenar placerade som i Figur 35. 

 

Efter att tegelstenarna placerades i oljefatet och efter att 30 liter vatten hällts i, nollställdes 

vågen. 15 liter diesel tappades upp enligt uträkningar i Bilaga 2. En mindre mängd bensin 

hälldes ner i oljefatet för att underlätta antändning. En gasbrännare användes för att antända 

dieseln och bensinen. Vid antändningen startades tidtagningen. Vikten som avläsningsdosan 

visade noterades och skrevs ned vid valda tidpunkter. Dieselns massförlust som funktion av 

tid ger med beräkningar dess faktiska effekt vid den använda brandarean.
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Bilaga 4 

Modulbyggnationer 

Här presenteras hur modulerna är byggda samt med vilket material.  

 

Material per modul 

De material som behövdes per modul var följande: 

• 3 stycken lastpallar á 800x1200 millimeter 

• 68 meter träreglar á 45x45 millimeter 

• 4 meter träreglar á 25x36 millimeter 

• Cirka 15 meter virke till stag, för att stötta modulen 

• 5 stycken brandgipsskivor á 15.4x900x2500 millimeter 

• 2 stycken gipsskivor á 12.5x900x2500 millimeter 

• Gipsskruv 

• Trallskruv 

• 1 oljehärdadboard á 3x1220x2440 millimeter 

• 32 stycken betongpannor, Palema 2-kupig 

Totalt tillverkades 4 moduler. Till hjälp användes verktyg som cirkelsåg, såg, skruvdragare, 

vattenpass, gipskniv och dylikt. 

 

Genomförande 

Modulerna byggdes på lastpallar för att lättare kunna transporteras till platsen där testerna 

genomfördes. Tre lastpallar användes till varje enskild modul. 

 

Lastpallarna lades ut på bestämd plats. Därefter monterades längsgående träreglar á 45x45 

millimeter ut vid kanten av lastpallarnas långsidor. Träreglar med dimensionen 45x45 

millimeter monterades även längsmed kortsidorna av konstruktionen och bildade en nedre 

ram som förband modulen med lastpallarna. Ståendes träreglar med dimensionen 45x45 

millimeter placerades ut i hörnen av konstruktionen. Längsgående träreglar med samma 

dimensioner som ovan placerades ut ovanpå de ståendes träreglarna och bildade en övre ram 

av konstruktionen. Konstruktionen rätades upp med hjälp av stag placerade utanför modulens 

långsidor samt kortsidor. Stagen motverkade skjuvning av modulen. Ståendes träreglar á 

45x45 millimeter monterades med ett mellanrum på 60 centimeter mellan konstruktionens 

övre och undre ram på långsidorna. För att ytterligare stärka konstruktionen samt för att 

underlätta fästningen av både brandgipsskivor och gipsskivor monterades ytterligare ståendes 

träreglar á 45x45 millimeter. Dessa monterades på varsin sida om hörnreglarna. Den 

brandavskiljande väggen placerades 1.60 meter in i modulen från den brandutsatta sidan sett. 

Även den med ett mellanrum på 60 centimeter och träreglar i dimensionen 45x45 millimeter. 

Se Figur 38 för översiktlig bild av modulens grundkonstruktion. 
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Figur 38. Grundstrukturen av stommen för modulerna. Byggd på lastpallar. Källa: Egen. 

Det större utrymmet utrustades för att klara brandpåverkan utan att väggarna skulle fallera. 

Insidan av de ståendes träreglarna täcktes med en skiva brandgips längs med långsidorna, se 

Figur 39. På golvet monterades ett lager brandgipsskiva, se Figur 39. 

 
Figur 39. Modul med monterad gips. Källa: Egen. 

Kortsidan mot brandavskiljande väggen kläddes med två lager av brandgips, se Figur 40. 

Detta för att garantera att den brandavskiljande väggen inte skulle påverka mätningen av den 

byggnadstekniska lösningen genom att gipset vittrar sönder.  
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I det mindre utrymmet monterades gipsskivor för att skydda mätutrustningen från direkt 

vindpåverkan från sidorna, se Figur 41. 

 
Figur 41. Modul med monterad gips. Källa: Egen. 

Enligt beräkningar skulle plymhöjden vara högre än själva modulernas höjd. Lågor kom 

därför att slå ut genom öppningens överkant. Brandskydd av modulernas grundstomme kring 

öppningen installerades därav, se Figur 42, Figur 44 och Figur 46. 

Figur 40. Konstruktion avskiljande vägg. En enkel gipsskiva på den icke brandutsatta 

sidan och dubbla brandgips på den brandutsatta sidan. Källa: Egen. 
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Figur 42. Brandskydd av modulens stomme inifrån för lågor som slår ut vid öppningens överkant. Källa: Egen. 

En ytterligande liggandes träregel med dimensionerna 45x45 millimeter monterades på 

insidan av modulen i överkanten. Den monterades på avstånd cc 120 ifrån öppningen och 

symboliserar en takstol för att stötta masoniten, se Figur 43.  

 
Figur 43. Insidan av det brandutsatta utrymmet. Källa: Egen. 

Masoniten lades ovanpå modulen och skruvades fast i ytterkanterna, se Figur 44 för bild 

inifrån.  
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Figur 44. Brandskydd inifrån, längs kanterna men utan skydd av den undre delen av den liggandes övre träregeln. Källa: 

Egen. 

Ströläkt med dimensionerna 25x36 millimeter och cc 100 placerades ovanpå masoniten, se 

Figur 45. Ytterligare en ströläkt monterades ovanför den brandavskiljande väggen på 

masoniten. Bärläkt med dimensionerna 45x45 millimeter monterades ovanpå ströläkten med 

ett avstånd som kunde variera mellan 20,5 till 26,8 centimeter sinsemellan modulerna, se 

Bilaga 5. Fem längder bärläkt användes till varje modul, se Figur 45. 

 
Figur 45. Masonit, ströläkt och bärläkt. Ytterligare en ströläkt, ovanför brandavskiljande vägg, tillkom efter denna bild blev 

tagen. Källa: Egen. 
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Figur 46. Brandskydd av modulens stomme utifrån för lågor som slår ut vid öppningens överkant. Ytterligare en ströläkt, 

ovanför brandavskiljande vägg, tillkom efter denna bild blev tagen. Källa: Egen. 

Modulerna flyttades ut och täcktes över med en presenning som prioriterade den 

brandavskiljande väggen. Betongpannor lades på i samband med monteringar av de olika 

byggnadstekniska lösningarna som var stenull, linjärtätning och fogskum. Se Figur 47. 

Betongpannorna i referenstestet lades på strax innan antändning.  

 
Figur 47. Modulerna placerades utomhus och täcktes över med presenning. Takpannor monterades i samband med 

monterandet av de olika byggnadstekniska lösningarna. Källa: Egen. 
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Bilaga 5 

Avstånd mellan bärläkt 

Här presenteras avstånden mellan bärläkten för de olika modulerna.  

Modul 1: Referenstest 1 och 2  
Tabell 13. Avstånd mellan bärläkten i modul 1. Bärläkt 1 är längst till vänster om man kollar in mot den icke brandutsatta 

sidan. Bärläkt 5 är längst till höger. 

Bärläkt Avstånd [cm] 

1 och 2 25.8 

2 och 3 24.3 

3 och 4 25.9 

4 och 5 22.5 

 

Modul 2: Stenull 
Tabell 14. Avstånd mellan bärläkten i modul 2. Bärläkt 1 är längst till vänster om man kollar in mot den icke brandutsatta 

sidan. Bärläkt 5 är längst till höger. 

Bärläkt Avstånd [cm] 

1 och 2 25.2 

2 och 3 25.9 

3 och 4 26.0 

4 och 5 20.5 

 

Modul 3: Fogskum 
Tabell 15. Avstånd mellan bärläkten i modul 3. Bärläkt 1 är längst till vänster om man kollar in mot den icke brandutsatta 

sidan. Bärläkt 5 är längst till höger. 

Bärläkt Avstånd [cm] 

1 och 2 26.8 

2 och 3 24.6 

3 och 4 25.4 

4 och 5 21.9 

 

Modul 4: Linjärtätning 
Tabell 16. Avstånd mellan bärläkten i modul 4. Bärläkt 1 är längst till vänster om man kollar in mot den icke brandutsatta 

sidan. Bärläkt 5 är längst till höger. 

Bärläkt Avstånd [cm] 

1 och 2 26.0 

2 och 3 25.5 

3 och 4 25.3 

4 och 5 20.6 
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Bilaga 6 

Mätinstrumentens placering 

En ställning för att kunna montera plattermoelement och termoelement i den mindre delen av 

modulen konstruerades. Ställningen bestod av en träregel där ett hål var borrat cirka 110 

centimeter från lastpallen, se Figur 48.  

 
Figur 48. Översiktlig bild av ställningen för mätutrustningen. Källa: Egen. 

I hålet placerades ett armeringsjärn där PT 2 monterades. För att säkra monteringen av PT 2 

användes ståltråd. PT 3 monterades med ståltråd runt ställningen. Se Figur 49 för montering i 

den icke brandutsatta delen av modulen.  
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Figur 49. Montering av plattermoelement. Källa: Egen. 

PT 1 monterades med ståltråd som lindats mellan bärläkten, Figur 50 visar dess placering i 

testerna. Figur 51 visar dess montering i taket. Se Tabell 17 för exakta placeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 51. Plattermoelementets montering i taket. Källa: Egen. 

Figur 50. Plattermoelement monterat i tak. Visar placeringen av plattermoelementet i modulen. 

Plattermoelementet justerades till att bli horisontell efter bilden blev tagen. Källa: Egen. 
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Termoelement monterades i närheten av PT 2 och PT 3, se Figur 52. Termoelementen fästes 

genom att binda kabeln runt varsin skruv i träregeln, i närheten av plattermoelementen. 

Ställningen stod i modulens icke brandutsatta del genom att klossar höll den på plats vid 

lastpallen. Ställningen och dess monteringsanordning konstruerades för att den lätt skulle 

kunna tas ut ifall mätutrustningen skulle bli allt för utsatt av brand. Se Tabell 18 för 

placeringar av T/C 1 samt T/C 2.  

 
Figur 52. Montering av plattermoelement och termoelement. Källa: Egen. 

Ett termoelement placerades på ett stativ en bit ifrån modulen för att mäta omgivande 

lufttemperatur (T/C 3), se Tabell 19 för placering. Under testdagen togs presenningen av och 

mätutrustningen började installeras. Se Tabell 17, Tabell 18 och Tabell 19 för placeringar. 

Figur 54, Figur 55 och Figur 53 visar beskrivningar till mätutrustningens monteringar. 

 

Mätutrustningens placeringar 

Mätutrustningens placering eftersträvades att vara liknade vid varje test, men eftersom det var 

omöjligt att bygga identiska moduler, varierade placeringen av mätutrustningen för varje test. 

Exakt placering presenteras i Tabell 17. Figur 54, Figur 55 och Figur 53 visar beskrivningar 

till mätutrustningens monteringar. 

 

PT 1, sett ovanifrån 

Figur 53 visar PT 1. Figuren är illustrerad ovan masoniten i modulen när taktäckning är 

bortplockad. 



4(6) 
 

 
Figur 53. Plattermoelement i tak, sett ovanifrån. Punkt 1, 5 och 3 ger mått till vänster ytterkant. 1, 7 och 2 ger till 

brandavskiljande vägg. 2, 6 och 4 ger mått till höger ytterkant samt punkt 3, 8 och 4 kan ge mått till öppningen. Samtliga 

punkter kan ge mått till masoniten. Källa: Egen. 

PT 2, sett nedifrån 

Figur 54 visar placering av PT 2. Figuren är illustrerad inifrån modulens icke brandutsatta 

sida och blickar upp mot masoniten. Det gråa illustrerar gips medan det beigea illustrerar 

masonit. 

 
Figur 54. PT2, sett nedifrån. Punkt 1, 5 och 3 ger mått till vänster innerkant. 1, 7 och 2 ger till brandavskiljande vägg. 2, 6 

och 4 ger mått till höger innerkant samt punkt 3, 8 och 4 kan ge mått till öppningen. Samtliga punkter kan ge mått till 

lastpallen. Källa: Egen. 

PT 3, sett framifrån 

Figur 55 visar placering av PT 3. Figuren är illustrerad från öppningen av icke brandutsatt 

sida, riktad mot brandavskiljande vägg.  

 
Figur 55. PT3, sett framifrån. Punkt 1, 5 och 3 ger mått till vänster innerkant. 1, 7 och 2 ger till masoniten. 2, 6 och 4 ger 

mått till höger innerkant samt punkt 3, 8 och 4 ger mått ner till lastpallen. Samtliga punkter kan ge mått till öppningen. 

Källa: Egen. 
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Exakt placering av plattermoelementen redovisas i Tabell 17. 
Tabell 17. Mätutrustningens placeringar ifrån valda punkter på plattermoelementen till delar av modulen för de olika testen. 

Måtten är tagna vinkelrätt från punkterna till närmaste konstruktionsdel av modulerna angivna av siffrorna på 

plattermoelementen i Figur 53, Figur 54 och Figur 55. 

Mätutrustning Punkt på PT från…  Ref.test 1 Ref.test 2 Stenull Linjärtätning Fogskum 

PT 1 …brandavskiljande 

vägg [cm] 

3: 4.0 

4: 4.0 

7: 16.0 7: 33.5 1: 15.0 

2: 15.0 

7: 18.0 

 …kant [cm] 2: 33.0  

4: 33.0  

6: 38.5 - - 6: 38.8  

 …masonit [cm] 1: 1.5  

2: 6.0 

3: 5.0 

4: 6.4  

1: 4,0 

2: 6.0 

3: 5.5 

4: 5.7 

8: 4.6 1: ca 8.0 

2: ca 8.0 

3: ca 8.0 

4: ca 8.0 

8: 4.0 

PT 2 …brandavskiljande 

vägg [cm] 

1: 13.0  

2: 13.0 

1: 14.2  

2: 14.9 

1: 13.0 

2: 12.5 

1: 25.8  

2: 25.8  

1: 12.0  

2: 11.0  

 …kanter [cm] - 5: 43.5  

6: 55.0  

5: 53.5  

6: 55.5 

1: 53.4  

2: 45.5  

3: 53.0  

4: 45.0  

1: 52.0  

2: 46.2  

3: 51.3  

4: 46.5 

 …lastpall [cm] 1: 105.0  

2: 105.0  

3: 106.5  

4: 107.3  

1: 105.7 

2: 107.5  

3: 107.0  

4: 109.0  

1: 105.0 

2: 106.5 

3: 106.3 

4: 108.0  

1: 105.8 

2: 107.0 

3: 107.0 

4: 105.3 

1: 104.5 

2: 105.0 

3: 105.2 

4: 107.5 

PT 3 …brandavskiljande 

vägg [cm] 

1: 32.2 

2: 32.9 

3: 32.0 

4: 32.2 

1: 33.5 

2: 33.2 

3: 33.7 

4: 33.2 

5: 32.3 

6: 32.6 

5: 44.8 

6: 45.2 

1: 31.0  

2: 31.5 

3: 31.5 

4: 30.0  

 …kanter [cm] - 1: 48.0 

2: 49.5 

3: 49.0 

4: 50.0 

1: 53.0  

3: 54.0 

6: 44.2  

1: 53.0 

2: 52.5  

6: 45.6  

1: 51.0 

2: 46.0 

3: 51.7 

4: 46.5 

 …lastpall [cm] 3: 80.0  

4: 79.7 

3: - 

4: - 

3: 80.6 

4: 79.5 

8: 81.0  3: 80.0 

4: 79.5 

Placering av termoelement (T/C) 

Exakt placering av T/C 1 och T/C 2 redovisas i Tabell 18. 
Tabell 18. Termoelementens placeringar i förhållande till avskiljande vägg, närmaste kant/ sidovägg, lastpall samt öppning. 

T/C 1, övre termoelementet. T/C 2, nedre termoelementet. 

Mätutrustning Placering i 

förhållande 

till… 

Ref.test 

1 

Ref.test 2 Stenull Linjärtätning Fogskum 

T/C 1 …vägg [cm] 25.9  35.0 35.2  33.0 22.7 

 …kant [cm] 76.5  80.0 71.2  71.3  75.5  

 …lastpall [cm] 112.5  116.0  - 109.0 112.5  

T/C 2 …vägg [cm] 16.7 23.0 11.0  31.5 19.0 

 …kant [cm] 37.4 40.5 35.6 33.5  36.1 

 …lastpall [cm] 72.5 92.2 - 69.2 85.5 
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I Tabell 19 presenteras placering av termoelementet ute.  
Tabell 19. Termoelement 3 (T/C 3), som tog temperaturen på omgivande luften. Dess placering i förhållande till modulerna i 

vardera testen. 

Mätutrustning Placering Ref.test 

1 

Ref.test 2 Stenull Linjärtätning Fogskum 

T/C 3 Avstånd 

ifrån 

modulen [m] 

Ca 5 Ca 5  Ca 6  Ca 5  Ca 5  

 Höjd från 

marken [m] 

Ca 1  Ca 1  Ca 1  Ca 1  Ca 1  
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Bilaga 7 

Referenstest 1 

Referenstest 1 var det första referenstestet som utfördes. Resultatet av detta presenteras i 

denna bilaga.  

 

Väderförhållande vid referenstest 1 

När referenstest 1 utfördes var det ungefär 7°C utomhus. Ingen nederbörd men molnigt. 

Vindriktningen var sydöst, vilket vid referenstest 1 resulterade att det blåste in mot 

mätutrustningsdelen och att tändkällan stod i lä. 

 

Testet  

Observationer från referenstest 1 presenteras i Tabell 20. 
Tabell 20. Observationer från referenstest 1. 

Tid [min:sek] Observation Kommentar  

-2:00 Diesel placeras i oljefatet.  

0:00 Diesel antänds. Mätning av temperaturer 

startas. 

4:00 Masoniten brinner.  

6:00 Brand ovan masoniten.  

19:00 Flammor inte synliga 

ovan masoniten längre. 

Masoniten har brunnit av på 

den brandutsatta sidan. Ingen 

spridning har förekommit. 

25:20 - Tändkällan släcks. 

26:54  Mätning av temperaturer 

avslutas. 

 

Resultatet av mätningen av temperaturer presenteras i Figur 56. 

 
Figur 56. Temperaturer vid referenstest 1. 
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Viss temperaturförändring kunde mätas av PT 1, se Figur 56. Synliga flammor ovan 

masoniten kan även bekräfta denna temperaturförändring. Termoelementet som hade en lägre 

placering tappade kontakten under en stund då kopplingen lossnade vid elva till tolv minuter, 

men återfick kontakt efter tolv minuter.  

 

För att få ett önskat resultat, som innebär att masoniten brinner av och att branden sprider sig 

vidare ovan den avskiljande väggen, togs beslutet att öka tändkällans arean genom att inte 

använda sig av tegelstenar i oljefatet. Beslutet innebar även att öka luftintaget till modulens 

brandutsatta del, för att tändkällan skulle få tillräckligt med syre. 

 
Figur 57. Masoniten efter att tändkällan blivit släckt. Källa: Egen. 

Branden kvävdes genom påläggande av en gipsskiva. Konstruktionen fick svalna av och 

sedan byttes modulens masonit, ströläkt och bärläkt ut. Modulen var i övrigt intakt efter testet 

och användes till referenstest 2. 

 

Efter 19 minuter var inte flammorna ovanför masoniten synliga längre. Masoniten brann av i 

det brandutsatta rummet men branden spred sig inte vidare över den avskiljande väggen in till 

mätutrustningsdelen, se Figur 57. Ovan den brandutsatta sidan har masoniten brunnit av, men 

ovan den icke brandutsatta sidan har masoniten endast blivit sotad.  
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Enkät 
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Enkätsvar  
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