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Förord 
 

Denna C-uppsats har utgjort den avslutande delen av Byggnadsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Gävle. C-uppsatsen omfattade 15 HP och utfördes under våren 2019. 

Jag vill även passa på att tacka Reidar Berglund, VD för Svenska Termoträ AB, som under 
denna period lät mig närvara under ett fullskaligt brandprov av en bärande brandavskiljande 
vägg på SINTEF i Trondheim. 
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Sammanfattning 
 

I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner 
infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är 
möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material 
baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa 
produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av 
returpapper och träfiber. I och med träets naturliga förmåga att till viss grad motstå brand, 
bland annat genom att bilda ett skyddande kolskikt, i kombination med tillsats av 
flamskyddsmedel som försvårar antändning ytterligare resulterar i att dessa material numer 
har möjlighet att konkurrera mot obrännbara material gällande brandsäkerhet i byggnader.  

De testmetoder som idag avgör en produkts brandklass sker under kontrollerade former med 
temperaturer som inte motsvarar en fullt utvecklad brand. Detta medför att det utifrån ett 
materials brandklass, eller s.k. euroklass, inte går att förutse materialets brandmotstånd under 
en fullt utvecklad brand. Inte heller under ett så kallat Room Corner Test, som ska motsvara 
brandens tidiga skede, har det visat sig att euroklassen inte alltid motsvarar de krav som ställs 
för att förhindra vidare förbränning och övertändning. Däremot går det att utifrån euroklass se 
mönster i dess klassificering och förmåga att sprida glödbrand.  
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1. Inledning 
 

1.1 Syfte och mål 
 
Syftet med denna rapport är att jämföra ett brännbart med ett obrännbart isoleringsmaterial ur 
brandsynpunkt där målet är att se betydelsen av obrännbarhet under ett brandskede.  
 

1.2 Metod 
 

Jämförelsen kommer ske genom analysering av nu gällande svenska standardmetoder för 
bestämning av ytskiktsklass och brandmotstånd och jämföra dess resultat med utförda icke 
svenska standardiserade tester.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Då utförda fullskaliga jämförande experiment inte finns tillgängligt för detta examensarbete 
används istället material med fri tillgång. Detta medför att djupare analyser inte kan utföras. 
På grund av tidsbrist, begränsad budget och brist på material kan inte heller egna fullskaliga 
och kvalitativa experiment utföras. 
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                                                                           2. Brandförloppet 

 

För att en brand ska utvecklas krävs det att tre kriterium uppfylls, tillgång till syre, värme och 
bränsle. Detta illustrerar Henriksson (2011, figur 1) med en brandtriangel. Dessa kriterier 
gäller inte enbart för möjligheten att starta en brand, utan används också för att förhindra eller 
släcka en brand. Automatiska släcksystem och räddningstjänsten begränsar eller släcker en 
brand genom att eliminera eller begränsa någon eller flera av dessa tre element. 

Syre – För att förbränning av material ska ske krävs kontinuerlig syretillförsel. Stängda 
dörrar, fönster och ventilation under ett brandförlopp bidrar till att syrenivåerna i det 
branddrabbade rummet sjunker, och branden kvävs. Även vattenånga och pulverbrandsläkare 
kväver elden, genom att tränga undan syret. 

Värme – Det är värmen startar och underhåller förbränningsprocessen. Hur mycket värme 
som krävs beror på vilket material som förbränns, då dessa har olika antändningstemperaturer. 
För att släcka en brand kan elden kylas, vilket kan göras genom att spruta vatten på det 
material som förbränns eller genom automatiska sprinklersystem. 

Bränsle – För att en förbränning ska ske krävs brännbart material. Brist på brännbart material 
eller svårantändliga material förhindrar därmed uppkomsten av brand. Detta tas särskilt 
tillvara i bland annat nödutgångar, där inget brännbart material får förekomma och 
brandtekniska krav på ytskikt krävs. 

(Henriksson, 2011) 

 

 

Figur 1 – Brandtriangeln 
Källa: Henriksson (2011) 
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Ett brandförlopp kan delas in i fyra olika faser: 

• Antändningsfasen – Inledningen på branden kallas antändningsfas. Antändningens 
omfattning är beroende av mängden av antändningsbart material och dess egenskaper. 

• Tillväxtfasen – I tillväxtfasen blir branden allt större och andra föremål än 
antändningskällan antänds, såsom möbler, gardiner, ytskikten på väggar, golv och tak. 
Rökgaser och värmestrålning utvecklas i allt större omfattning, och tjocka lager av 
rökgaser byggs upp under taket. Branden är fortfarande lokal, och ytskiktens 
brandegenskaper har stor betydelse för brandförloppet. 

• Övertändning – Efter tillväxtfasen kan en övertändning ske, vilket innebär en fullt 
utvecklad brand. Intensiteten är då så pass hög att allt brännbart material i rummet 
antänds. Branden är inte längre lokalt begränsad, utan kan sprida sig till angränsande 
rum då stora mängder energi frigörs och lågor slår ut genom dörrar och fönster. 
Övertändningen inträffar generellt när rökgaserna i rummet når 500-600°C. 
Övertändningen kan inträffa några minuter efter antändningen. Den kan också dröja 
eller helt utebli. Detta beror på mängden brännbart material i rummet, ytskiktens 
brandegenskaper och syretillförseln. Efter övertändningen når branden sitt maximum 
och blir fullt utvecklad. Brandens längd och intensitet avgörs nu till största del av 
mängden brännbart material och syretillförseln. 

• Avsvalningsfasen – Här avtar branden, och temperaturen sjunker. Detta kan bero på 
att tillgången till brännbart material tagit slut eller att syretillförseln är otillräcklig. 

(Ecophon Saint-Gobain, u.å) 

 

Under brandens initiala skede, dvs. under antändningsfasen och tillväxtfasen, har tillgången 
till brännbart material störst betydelse, såsom inredning och brännbart ytmaterial. Ytskiktens- 
och isoleringsmaterialens euroklassificering är därför av intresse vid detta skede av branden. 
Vid fullt utvecklad brand är brandmotståndet hos byggnadselementen av största betydelse, för 
att förhindra spridning. 
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3. Brandskyddets historia 
 

Brand har historiskt sett utgjort ett stort hot mot enskilda byggnader, hela städer och 
kringliggande natur. Obefintliga krav på brandskydd, tät träbebyggelse och eldning året om 
gav upphov till forna tiders storbränder, där hela städer förstördes (Albinson, u.å). År 1357 
skrevs den första stadslagen gällande brandskydd i byggnader, Magnus Erikssons stadslag, 
och gällde för hela landet. Denna lag behandlade bland annat krav på brandredskap och 
vattentunnor vid varje bostad som kontrolleras fyra gånger om året av fogden, borgmästaren, 
rådmännen och de åtta utvalda hövitsmännen. Upptäcktes brister i då gällande lagar om 
brandskydd resulterade det i böter till konungen och staden. Även restriktioner gällande 
eldning i bostäder behandlades av denna stadslag, och resulterade i böter vid olovlig eldning 
(Värmlands Brandhistoriska Klubb, u.å). 

Den tid då Gustav Vasa var kung av Sverige (1523 - 1560) bedrevs ett arbete med att försöka 
få städernas borgare att börja bygga stenhus, och ersätta vedtak och halmtak med torv eller 
helst tegel. I slutet av 1600-talet blev man överens om att stadsbyggandet behövde regleras, 
vilket resulterade i att en lag gällande städernas brand- och byggnadsordningar kom i bruk 
1694. Därefter fick ingen byggnad uppföras utan tillstånd av då gällande myndigheter.  
I och med 1719 års statstävling ökade motståndet mot kungliga och centrala påbud. Städernas 
starka självstyre bestred då de centrala myndigheternas befogenhet att bestämma. Det arbete 
som utfördes för förbättrat brandskydd gillades inte av borgarståndet, då de ansåg att de regler 
och normer som gällde för Stockholm inte skulle ligga som grund för andra städer. Trots detta 
motstånd stadgade Stockholms brandordning 1763 att sten skulle brukas i största möjliga mån 
och brandfarliga byggnader skiljas från boningshus. Bland annat ställdes krav på 
takbeläggning, brandfria vindar och att eldstäder skulle vara skilda från bjälkar.  

1795 föreslog brandförsäkringsverket ett projekt för att förbättra brandskyddet, som med tiden 
utvecklades. Dessa projekt berörde bland annat byggnadssätt och stadsplanen. 1959 kom en 
ny byggnadsstadga i bruk, där detaljbestämmelser av teknisk karaktär som ansågs föråldras 
snabbt togs ur lagen och blev istället tillämpningsföreskrifter med argument att dessa då 
lättare kunde anpassas till den tekniska utvecklingen (Albinson, u.å). 

År 1993/94 infördes funktionskrav gällande brandsäkerhet i Sverige. Detta innebar att hänsyn 
togs till hela konstruktionens brandmotstånd istället för enskilda materials brandmotstånd. I 
och med denna ändring är det därför nu möjligt att bygga flervåningshus och andra typer av 
byggnader som kräver god brandsäkerhet i trä (Termoträ, u.åa). 
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4. Byggregler och normer gällande brandskydd 
 

Idag finns olika krav på brandskydd i byggnader beroende på vilken verksamhet som bedrivs, 
då brandrisken och andra förutsättningar kan förväntas skiljas från dessa. Dagens byggnader 
ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande, och utformas 
så att hela eller stora delar inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. Byggnadens 
brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk 
dimensionering (Boverket, 2013).  

En byggnads totala brandsäkerhet är en komplex fråga då samverkan av flera områden är av 
intresse: 

• Byggnadens utformning, byggnadsdelar, material, ytskikt och möblering 
• Branddetektorer och brandlarm 
• Utrymningsplaner och utrymningsövningar 
• Räddningstjänstens insats 
• Släckningsarbete, dels genom automatiska sprinklersystem och manuellt 

släckningsarbete 

(Ecophon Saint-Gobain, u.å) 

 

4.1 Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering 
 

Vid uppförande eller ändring av byggnader, förutom komplementbyggnader under 15m2, 
krävs en brandskyddsdokumentation. Byggnader kan vara av flera olika typer och den 
verksamhet som bedrivs i dessa varierar vilket innebär att det ställs stora krav på den som ska 
upprätta brandskyddsdokumentationen. Ur den ska det framgå hur byggnadens brandskydd är 
utformat, samt vilka förutsättningar den är utformad efter. Exempel på vad som kan ingå i 
dokumentationen är placering av brandcellsgränser, utrymningsvägar, utrymningsdörrar och 
brandtekniska installationer såsom brandlarm och sprinklersystem. Med byggnadens 
förutsättningar menas byggnadens verksamhetsklass, hur många personer byggnaden är 
avsedd för, motivering till val av utrymningsvägar samt vilken brandbelastning byggnaden är 
dimensionerad för (Boverket, 2017). Förutom verksamhetsklasser delas även byggnader in i 
byggnadsklasser. 
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4.2 Byggnadsklasser 
 

Utifrån byggnadernas skyddsbehov ska de delas in i olika byggnadsklasser, Br. Vid 
bedömning av byggnadens byggnadsklass ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, potentiella 
konsekvenser vid brand och byggnadens komplexitet. Kraven bestäms av våningsantal, 
byggnadsarea och verksamhetsklass. Figur 2 ger en ungefärlig bild vilken byggnadsklass 
olika typer av byggnader har. 

Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov 
Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov 
Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov 
Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov 

(Träguiden, 2015)   

 

Figur 2: Exempel byggnadsklasser. 
Källa: Träguiden (2015) 

 

 

4.3 Verksamhetsklasser 
 

Utrymmen i byggnader ska utifrån avsedd verksamhet delas in i verksamhetsklasser, Vk. Det 
finns sex verksamhetsklasser, där respektive verksamhetsklass har olika underklasser. Samma 
byggnad kan delas in i olika verksamhetsklasser beroende på de verksamheter som bedrivs i 
respektive del av byggnaden.  

Indelningen beror på: 
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• I vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess 
utrymningsmöjligheter 

• Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand 
• Om personerna kan förväntas vara vakna 
• Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett 

mycket snabbt och omfattande förlopp 

 

Vk1 – Industribyggnader, lager och kontor 

Personerna förväntas ha god lokalkännedom och kan förväntas att själva utrymma byggnaden. 
De förväntas även vara vakna. 

Vk2 – Samlingslokaler 

Omfattar samlingslokaler och andra lokaler där det vistas personer som inte kan förväntas 
vara vakna. Med samlingslokal avses varje lokal eller utrymme inom en brandcell som är 
avsedd för större antal personer. 

Vk3 – Bostäder  

Omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 
förutsättningar att själva utrymma byggnaden och som inte kan förväntas vara vakna. 

Vk4 – Hotell 

Omfattar utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, 
som har förutsättningar att själva utrymma byggnaden och som inte kan förväntas vara vakna. 

Vk5 – Vårdmiljöer 

Omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade eller inga möjligheter att själv 
utrymma byggnaden. Ska delas in i underklasser beroende på vilken typ av vårdverksamhet 
som bedrivs. 

Vk6 – Industri 

Omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få 
mycket snabba och omfattande belopp 

(Träguiden, 2015) 
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4.4 Förenklad dimensionering 
 
Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna om 
brandskyddskrav genom de lösningar och metoder som anges i BBR 2011:6.  

 

4.5 Analytisk dimensionering 
 

Görs avvikelser från de metoder och lösningar som anges i BBR 2011:6 krävs det att 
dimensioneringen sker analytiskt med beräkningar. Att avvikelser från den förenklade 
dimensioneringen kan bero på: 

• Byggnadens utformning/verksamhet kräver ett brandskydd som inte är specificerat i 
BBR 2011:6. 

• Brandskyddet behöver optimeras ekonomiskt. 
• De förenklade metoderna är inte tillräckliga. 

(Thuns & Wibelius, 2012). 

BBR 18 avsnitt 5:13 säger också att analytisk dimensionering och vid behov tillhörande 
riskanalys ska utföras i byggnader där brand kan medföra mycket stor risk för personskador, 
och att en analytisk dimensionering kan innebära beräkningar, provningar, objektspecifika 
försök eller kombinationer av dessa. 

 

 

5. Brandcell, brandsektion och brandvägg 
 

”Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller 
delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller 
andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande 
väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att 
personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett 
brandförlopp” (BFS 2011:26). 

En brandsektions syfte är att begränsa en omfattande brandspridning i en stor byggnad eller 
mellan byggnader och kan bestå av en eller flera brandceller. En brandsektion har högre krav 
mot brandspridning än en brandcell. Brandsektionering krävs ej om branden är mindre än 250 
MJ/m2, vilket motsvarar ca. 13,5kg björkved per kvadratmeter (Dibdiakova, Wang & Li, 
2017), eller om den största brandcellen inte är större än 1250m2 (Blixt & Svantesson, u.å).  
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Brandväggens funktion är att begränsa en brand utan hjälp av räddningstjänst, vilket innebär 
att kraven för brandväggar då är högre än kraven på brandcellsgränsande väggar (Blixt & 
Svantesson, u.å). En brandvägg kan tillexempel krävas vid sammanbyggda byggnader med 
fler än två våningsplan (Boverket, 2018).  

Beroende på verksamhetsklass och byggnadsklass skiljer sig dimensioneringen och 
utformningen av brandceller och brandsektioner. Vid dimensioneringen och utformningen av 
brandceller och brandsektioner tas bland annat hänsyn till ytskiktens brandtekniska 
egenskaper och konstruktionselementets brandtekniska egenskaper. 

I flerbostadshus ska varje enskild lägenhet utgöra en egen brandcell (Boverket, 2016). För 
småhus liggandes 8 meter från varandra eller mindre (Boverket, 2018) och flerbostadshus som 
uppfyller kraven för Br1 och som har högst fyra våningar krävs brandcellsavgränsningar som 
ska klara kraven för EI60 respektive REI60 om elementet är bärande (Svensk Betong, u.å).  

 

 
 

5.1 Brandklasser för material och konstruktioner 
 

Det finns främst två typer av brandklasser för brand i byggnad, brandmotstånd som anger 
konstruktionselementets förmåga att motstå brand och euroklass som beskriver ett specifikt 
materials brandegenskaper. Euroklasserna omfattar främst materialets egenskaper och dess 
betydelse i brandens tidiga skede och konstruktionselementet beskriver elementets egenskap i 
det senare skedet av branden. Detta illustreras i figur 3. 
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Figur 3 
Källa: Träguiden (2015b)  

 

5.2 Brandmotstånd 
 

De brandtekniska konstruktionerna, dvs. vägg och bjälklag, bildar brandceller, brandsektioner 
och brandväggar. Byggnadsklass och verksamhetsklasser är styrande för dimensioneringen av 
den brandtekniska klassen av konstruktionen. Beroende av konstruktionens typ, och om den 
kompletterats med mekaniska dörrar eller andra säkerhetsåtgärder, skiljer sig kraven och 
beteckningen för just den konstruktionsdelen. Tabell 1 visar vanliga konstruktionsdelar och 
vilka brandrelaterade funktionskrav som ställs på dessa. Beteckningen specificerar olika typer 
av funktionskrav, och avslutas med en siffra som visar under vilken tid funktionskraven 
uppfylls. Figur 4 ger en visuell bild på de krav som ställs på en vägg klassificerad enligt REI. 

 

 

• R – Bärförmåga 
Bärförmågan är konstruktionens förmåga att motstå brand, på en eller flera sidor, 
under en tidsperiod med specificerad last utan att förlora sin bärande förmåga. 

• E – Integritet 
Integriteten är förmågan hos konstruktionen att motstå brand på ena sidan utan att 
branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av brandgaser eller 
lågor. 
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• I – Isolering 
Isolering är konstruktionens förmåga att vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen 
på den oexponerade sidan under en viss nivå.  
 
 

 

Figur 4 
Källa: Träguiden (2015b)  

 

Förutom bärförmåga, integritet och isolering finns ytterligare funktionskrav för specialiserade 
element:  
 

• W – Strålning 
Strålning är förmågan hos konstruktionen att vid brand på ena sidan begränsa 
värmestrålningen från den oexponerade sidan. 

• M – Mekaniskt motstånd 
Mekaniskt motstånd är konstruktionens förmåga att motstå en mekanisk stöt, dvs. yttre 
oväntade krafter under brand. 

• C – Självstängning (dörrar) 
Självstängning är förmågan hos branddörrar att automatiskt stängas vid brand. 

• S – Röktäthet 
Röktäthet är förmågan hos en konstruktion att eliminera gas- eller rökläckage från en 
sida av elementet till den andra. 

• K – Brandskydd (tändskyddande beklädnad) 
Förmågan hos en skyddande beklädnad att skydda det bakomliggande materialet mot 
antändning, förkolning och annan skada under en specificerad tidsperiod. 

(RISE, u.åa) 
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Tabell 1 – Europeiska klasser hos konstruktionselement enligt EN 13501-2  
Källa: Träguiden (2015b)  

 

 
En lägenhetsskiljande vägg kan t.ex. ha beteckningen REI60, vilket innebär att den ska vara 
bärande, isolerande och brandtät under minst 60 minuter av ett brandförlopp.   
 

 

6. Euroklass 
 

Byggprodukternas brandtekniska egenskaper klassificerar främst brandegenskaperna för 
ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar, och beskriver 
byggnadsmaterialens reaktion vid brandpåverkan i det tidiga skedet av en brand (RISE, u.åb). 
Material- och ytskiktsklasser, även kallad reaction to fire eller reaktion vid brandpåverkan, 
utger ett underlag för vilka produkter som får användas i vissa utrymmen beroende på 
verksamhetsklass och byggnadsklass. Materialen klassificeras i en huvudklass A1-F (se tabell 
2) som beskriver dess brandegenskap, dvs. om den antänds vid viss brandbelastning. 
Huvudklassen kompletteras med två underklasser, som beskriver materialets egenskaper 
gällande rökutveckling s1-s3 (se tabell 3) och brinnande droppar d0-d2 (se tabell 4). 
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Tabell 2 - Huvudklass  
Källa: Swedisol (u.å)   

 

 
Tabell 3 - Kompletterande klass rökutveckling   
Källa: Swedisol (u.å)  
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Tabell 4 - Kompletterande klass brinnande droppar  
Källa: Swedisol (u.å)   

 

 
6.0.1 Exempel euroklass termiska isoleringsprodukter: 
  

Paroc stenull: A1* – Obrännbart, bidrar inte till brand (se bilaga 1). 

Glasull Isover UNI-skiva: A1* – Obrännbart, bidrar inte till brand (se bilaga 2). 

Cellplast EPS: F – Ej bestämda egenskaper (se bilaga 3).  

Cellplast XPS: F – Ej bestämda egenskaper (se bilaga 4).  

PIR: F – Ej bestämda egenskaper (pirisolering, u.å).  

Thermofloc cellulosaisolering: B-s2,d0 – Ingen övertändning, minimalt bidrag till brand, 
begränsad rökutveckling, inga brinnande droppar eller partiklar (se bilaga 5).  

Termoträ träfiberisolering: E – Övertändning inom 2 minuter. 

*För euroklass A1 krävs inga kompletterande underklasser. 
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7. Betydelsen av obrännbart material vs obrännbart material i ett 
brandförlopp 

 
För att få en förståelse av innebörden av att använda sig av obrännbara material i en 
brandskyddande konstruktion ska två isoleringsprodukter jämföras. En obrännbar produkt 
(glasullsisolering) ska jämföras med brännbar cellulosabaserad isolering.   

 

7.0.1 Glasullsisolering 
Glasullsisolering är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska råvaror såsom returglas 
eller kiseldioxid. Råmaterialet smälts vid ca 1400°C där den smälta massan passerar roterande 
spinnare och bildar långa trådar, som sedan stelnar i och med att de svalnar. Dessa trådar 
bearbetas med fenolharts och mineralolja som är dammbindande, och formas sedan till skivor 
eller andra glasullsprodukter.  

Glasullsisolering är en av de världsledande värmeisoleringsprodukterna på marknaden, där 
utfyllning mellan trä- och stålreglar är ett vanligt användningsområde. Isovers UNI-skiva är 
en utav många glasullsprodukter. Denna produkt erhåller euroklass A1(obrännbar) och dess 
högsta användningstemperatur är 200°C. Anledningen till att produktens högsta 
användningstemperatur är 200°C är för att produktens bindemedel bryts ned. Hållfastheten 
minskar då i de partier där nedbrytningen sker och viss rök och lukt kan uppstå. Nedbrytning 
av bindemedel vid 200°C gäller för de flesta stenull- och glasullsbaserade produkter (Isover, 
u.åa). 

 

7.0.2 Termoträ 

Termoträ är en träfiberisolering i form av lösull tillverkad av pappersmassa från gran och tall. 
Pappersmassan sönderdelas mekaniskt och ammoniumpolyfosfat tillsätts för dess 
brandhämmande egenskaper. Termoträ används för isolering av golv, väggar och tak. 
Termoträ har två produkter, Termoträ original som används i byggnader utan brandkrav och 
Termoträ fire protect som används i byggnader där visst brandkrav ställs. Termoträ fire 
protect har euroklass E och klassas därmed som brännbart material.  

En liknande produkt till träfiberisolering är cellulosaisolering. Tillverkningsprocessen för 
dessa är liknande, bortsett från att cellulosaisoleringen tillverkas av returpapper istället för 
pappersmassa.  
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7.1 Vad menas med en obrännbar produkt? 
 
Grunden för CE-märkning av byggprodukter ligger i den europeiska standarden för 
brandprovning och klassificering av produkter och element. Klassificeringen av 
brandpåverkan, reaction to fire, utförs enligt euroklass-systemet. Dessa tester utförs enligt 
EN-13501-1, som skiljer sig från det svenska systemet som tidigare använts. Euroklass-
systemet berör främst ytbeläggningsmaterial, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, 
rörisoleringsmaterial och kablar. Provmetoderna varierar beroende på vilken euroklass som 
önskas erhållas, där olika kriterier krävs för att uppfylla kraven för respektive klass. 
 

Tabell 5 – Kriterier för euroklasser 
Källa: Blomqvist & Van Hees (2007) 
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För att erhålla euroklass A1, som Isover glasull UNI-skiva har, görs provmetoder enligt EN 
ISO 1182 och EN ISO 1716. Temperaturdifferensen får då inte överstiga 30°C, 
isoleringsmaterialet måste bibehålla minst 50% av sin massa, inga lågor får förekomma efter 
avslutat prov och den avgivna mängden energi vid förbränning får inte överstiga 2,0 MJ.kg-1 
enligt tabell 5. För att uppnå klass B, den bästa klassificeringen en brännbar produkt kan 
uppnå, krävs prover enligt EN 13823 och EN ISO 11925-2 (Blomqvist & Van Hees, 2007). 

 

7.1.1 EN ISO 1182 
 

Provkroppen placeras inuti ett cylindriskt ugnsrör vid 750°C, se figur 5. Ugnens- och 
provkroppens temperatur mäts kontinuerligt under provets gång. Potentiell förbränning av 
provet registreras såsom temperaturökningar eller synliga lågor. Massförlusten beräknas efter 
provet (RISE, u.åc). 
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Figur 5 – EN ISO 1182 

Källa: RISE (u.åc) 

  

 

7.1.2 EN ISO 1716 
 

Materialet med specificerad vikt placeras inuti en tank, se figur 6, där den exponeras för 
fullständig förbränning. Förbränningen av materialprovet värmer då upp omkringliggande 
vatten, och materialets värmepotential kan då räknas ut (RISE, u.åd).  

 

Figur 6 – EN ISO 1716 
Källa: RISE (u.åd) 
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7.1.3 EN 13823 
 
Provkroppen placeras i ett hörn, där en gasbrännare på 30 kW angriper provmaterialet, se 
figur 7. Testet pågår under 21 minuter. Efter avslutat test mäts materialets 
värmefrisättningshastighet (kW), totala värmefrisättningen (MJ) och rökproduktionshastighet 
(m2/s). Eventuell flamspridning och brinnande droppar eller partiklar observeras visuellt 
(RISE, u.åe).  

 

Figur 7 – EN 13823 
Källa: RISE (u.åe) 

 

 

7.1.4 EN ISO 11925-2 
 

Provkroppen monteras vertikalt i en provkammare, se figur 8. Provet utsätts för yt- och/eller 
kantexponering från en gasflamma. Under provet registreras tid för antändning, eventuellt 
brinnande droppar och huruvida flammorna når provkroppens övre markering inom en viss 
tidsperiod (RISE, u.åf).  
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Figur 8 – EN ISO 11925-2 
Källa: RISE (u.åf) 

 

7.1.5 Obrännbarhet 
 

För att ett material ska klassas som obrännbart A1 måste alltså kraven för EN ISO 1182 och 
EN ISO 1716 uppfyllas. Det innebär att materialet under initialskedet av en brand inte får 
förlora mer än 50% av sin massa, temperaturskillnaden i materialet får inte överstiga 30°C 
samt att energiavgivningen från materialet vid förbränning inte får överstiga 2,0 MJ/kg-1. 
Synliga lågor får heller inte uppkomma. Den valda temperaturen att utföra testet på ger en 
indikation på att testet endast är relevant för brandens initiala skede, då temperaturen under en 
fullt utvecklad brand kan stiga upp till 1000-1200°C. Vid sådana temperaturer kan material 
bete sig annorlunda jämfört med 750°C som materialet utsätts för under EN ISO 1182. I och 
med denna temperaturdifferens mellan EN ISO 1182 och temperaturen under en fullt 
utvecklad brand behöver inte nödvändigtvis begreppet obrännbart betyda att materialet 
skyddar en konstruktion bättre än ett brännbart material. Det ger endast en indikation på hur 
materialet beter sig under det tidiga skedet av branden, och om det bidrar till ytterligare 
förbränning eller inte.  

 

7.1.6 Brännbarhet 
 

Alla material som inte uppfyller kraven för EN ISO 1182 eller EN ISO 1716 och EN 13823 
(obrännbart A2) klassificeras som brännbart. Inte heller EN 13823 eller EN ISO 11925-2 
beprövar materialets egenskaper under en fullt utvecklad brand. Hänsyn tas bara materialets 
förmåga huruvida den bidrar till ytterligare förbränning under brandens tidiga skede. 

 



24 
 

7.1.7 Kommentar euroklass 
 

Euroklass är ett verktyg för att fastställa ytskikts och isoleringsprodukters egenskaper under 
det tidiga skedet av en brand och dess förmåga att förhindra eller fördröja övertändning och 
rökutveckling. I de nationella föreskrifterna ställs inga krav gällande ytskikt förutom i 
utrymningsvägar. Däremot står det i rådtext att takytor i Br0 och Br1-byggnader bör ha 
ytskiktklass B och väggytor klass C. Br2 bör ha ytskiktsklass C i tak och klass D på vägg. För 
takytor rekommenderas i båda fallen underlag av obrännbart material (A1 och A2) eller 
tändskyddande beklädnad (gipsskiva eller annat obrännbart skivmaterial). För mindre 
byggnadsdelar och smårum som inte påverkar utrymningssäkerheten i byggnaden kan ytskikt 
utformas i lägre ytskiktsklass, dock som lägst D-s2,d0 (Träguiden, 2017).  

Varför isoleringsmaterial klassificeras som ytskikt och att krav på obrännbarhet ställs på 
isoleringen med argument att inget brännbart material ska finnas i utrymningsvägar är dock 
oklart. Utrymning av en byggnad bör ske under brandens tidiga skede, vid övertändning och 
fullt utvecklad brand är temperaturerna så höga och rökgaserna så tjocka att ingen människa 
kan överleva detta. I de allra flesta fall används inte isolering som ytskikt, utan är inbyggt i en 
konstruktion där gips är ett vanligt ytskikt. Konstruktionen, och i allra flesta fall även gipset, 
är konstruerat i byggnader med brandkrav att stå emot brandens tidiga skede och även en bit 
in i fullt utvecklad brand (hur länge beror på byggnadens behov av brandskydd). Det innebär 
att bakomliggande material, såsom isoleringsmaterial, bidrar ytterst minimalt till vidare 
förbränning. Kraven bör därför enbart ställas på de material som faktiskt är ytmaterial och kan 
bidra till vidare förbränning under brandens tidiga skede.  

Inom analytisk dimensionering skiljer man på oskyddad brandenergi och skyddad brandenergi 
vid dimensionering av brandskydd i en byggnad. Skyddad brandenergi är ”brännbara material 
som är skyddade mot brandexponering, dvs. att sannolikheten för involvering i ett fullständigt 
brandförlopp är låg” och oskyddad brandenergi är ”brännbara material som inte är skyddade 
av obrännbara beklädnader, ytskikt, inneslutningar eller genom särskilda lagringsförhållanden 
(låg temperatur eller hög luftfuktighet). För att ett brännbart material ska klassas som skyddad 
brandenergi måste skyddseffekten bedömas där uppskattning av sannolikheten för involvering 
i ett fullständigt brandförlopp krävs (BFS 2013:11). Brännbara isoleringsmaterial bör därför, 
med stöd av ovanstående argument, inte erhålla några ytskiktskrav. Dess frigjorda energi vid 
förbränning bör istället tas i akt vid beräkning av brandbelastning eller brandenergin vid 
analytisk dimensionering av en byggnad. 
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7.2 Brandmotstånd 
 

7.2.1 Brandprovning 
 

Idag görs ingen skillnad på brännbart- och obrännbart material gällande brandmotståndet i en 
konstruktion. Avgörande är istället konstruktionens funktion under en viss tid av 
brandpåverkan. Både Termoträ och Isover erbjuder konstruktionslösningar som uppfyller 
kraven för REI 60. Isover har även konstruktioner som uppfyller kraven för REI 120. 

Brandmotståndsprovning började redan på 1800-talet då man analyserade hur 
byggnadselement betedde sig i bränder genom att placera dessa i specialbyggda vedeldade 
ugnar, där ingen standardisering om brandens intensitet fanns. Idag används istället en 
standardiserad brandkurva (tid/temperaturkurva). Det finns även alternativa brandkurvor, men 
dessa utgör endast en bråkdel av de tester som utförts enligt SS-EN 1363. Den standard som 
ska analyseras i detta kapitel är SS-EN 1363-1.  

 
 

7.2.2 SS-EN 1363-1 
 

Denna metod bestämmer konstruktionens eller elementets beteende när den utsätts för en 
definierad värmebelastning vid definierat tryck. Metoden ger möjlighet att bestämma ett 
elements eller konstruktions förmåga att motstå höga temperaturer genom att använda 
funktionskrav såsom bärförmåga, täthet och isolering. Denna metod ger de generella kraven 
som finns vid provning av brandmotstånd, och kompletteras vanligen med andra 
produktspecifika standarder.  

Själva provningen sker i en ugn med en öppning på 3x3m för vertikala konstruktioner eller 
5x3m för provning av horisontella konstruktioner där provkroppen monteras, se figur 10. 
Ugnen värms sedan upp enligt en definierad tid-temperatur-kurva (se figur 9) som ska 
representera en verklig brand med övertändning. Provet pågår under en bestämd tidsperiod, 
där relevanta mätningar för vad som provas sker regelbundet (RISE, u.åg).  
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Figur 9 – tid-temperaturkurva 
Källa: RISE (u.åg) 

 

Figur 10 – SS EN 1363-1 
Källa: RISE (u.åg) 

 

7.2.3 Konstruktionslösning Termoträ 
 
En av Termoträs godkända väggar som är provad och klarar kraven för REI 60 är en yttervägg 
byggd av en träregelstomme med massiva reglar av min. dimension 45x145 och max cc-
avstånd 600mm. Syll och hammarband utgörs av reglar med samma dimension samma 
dimension som övriga reglar. Inifrån och ut är konstruktionen uppbyggd av: 

• 15mm gipsskiva typ Gyproc Protect F 
• 13mm gipsskiva typ Normal GN 13 
• Diffussionsspärr 
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• Reglar utfylld med Termoträ Fire Protect 
• 9mm gipsskiva typ Gyproc Utvändig 
• Fasadbeklädnad 

(Se bilaga 6). 

 

7.2.4 Konstruktionslösning Isover 
 

Isover har många typgodkända väggkonstruktioner. För att förenkla den jämförande studien 
väljs en typgodkänd ytterväggskonstruktion godkänd för REI 60 som liknar Termoträs 
konstruktion, se figur 11. 

 

  

Figur 11 – Konstruktionslösning Isover 
Källa: Isover (u.åb) 

Isover träregelvägg med ventilerad träfasad. Inifrån och ut är konstruktionen uppbyggd av: 

• 15mm gipsskiva typ Gyproc Protect F eller liknande 
• Isover Vario Xtra inkl. tätningstillbehör (ångbroms) 
• 45x145mm träregel, cc 600mm utfylld med Isover UNI-skiva 35 
• 9mm gipsskiva typ Gyproc Glasroc H Storm 
• 80mm Isover Fasadskiva 30 
• 28x70mm spikregel 
• Ventilerad träpanel 
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(Isover, u.åb) 

 

7.2.5 Kommentar konstruktionslösningar 
 
Vid analys av Isovers och Termoträs konstruktionslösningar för att uppnå kraven för REI 60 
använder sig båda av massiva träreglar med minsta dimension 45x145. Däremot använder 
Isover endast en 15mm Gyproc Protect F-skiva och uppfyller kraven, medan Termoträ 
använder en 15mm Gyproc Protect F-skiva och en 13mm Gyproc GN-skiva för att uppfylla 
kraven för REI 60. Om det beror på att glasullsisolering har bättre brandmotstånd än Termoträ 
eller att Termoträ av praktiska skäl valt att använda sig av två skivor istället för en är dock 
oklart. 

Reidar Berglund, VD Termoträ, menar att den typgodkända konstruktionslösning de har för 
REI 60 var ett stort genombrott för cellulosa- och träfibermarknaden då den godkändes 1995. 
Han visar också uttalanden från ledande forskare inom ämnet som säger att Termoträ med stor 
sannolikhet har möjlighet att få ett typgodkännande med samma antal gipsskivor som Isover. 
På Termoträs hemsida citerar de även från Träteks rapport L-rapport 9502007, där det står att 
”Vid jämförelse med brandförsök där stenullsisolering använts (se König (1994 a och b)) kan 
konstateras att cellulosafiberisoleringen skyddar träregeln lika effektivt som stenull med 
densiteten 30kg/m3. Detta gäller dock endast så länge gipsskivsbeklädnaden sitter kvar. Den 
uppmätta förkolningshastigheten hos träregeln avviker ej från den som uppmätts hos 
provkroppar isolerade med stenullsisolering. Vid användning av cellulosafiberisolering av 
Termoträ är det därför möjligt att tillämpa samma beräkningsmodell som tagits fram för 
bestämning av bärförmågan av brandbelastade träreglar i bjälklag och väggar isolerade med 
stenull.” (Termoträ, u.åb). 

Detta innebär med andra ord att så länge beklädnaden sitter kvar görs ingen skillnad på 
brännbara och obrännbara isoleringsmaterial i konstruktionen. Skillnad görs snarare på den 
specifika produktens egenskaper gällande brandmotstånd än om den klassificeras som 
obrännbar eller inte. 

 

7.3 Vad händer om skivan faller tidigare än beräknat 
 

De provningar som krävs för att en konstruktion ska få ett typgodkännande ur brandaspekt 
sker under kontrollerade former. Den skyddade beklädnaden hanteras väldigt varsamt och är 
innan testets början helt oskadd, skruvarnas avstånd placeras med väldigt stor precision och 
dras åt väldigt försiktigt, beklädnadens skarvar utförs med stor noggrannhet och fogmassan 
appliceras även den mycket varsamt. Anledningen till detta är för den skyddande beklädnaden 
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ska sitta kvar så länge som möjligt under provet och inte rasa eller på något annat sätt 
exponera isoleringen eller reglarna mot öppna lågor.  

På en byggarbetsplats är förhållandena helt annorlunda. Hantverkarna är ofta pressade av en 
byggherre att arbetet ska vara klart ett visst datum. Brist på motivation, kunskap eller helt 
enkelt en oförståelse om arbetsprestationens betydelse för konstruktionens brandmotstånd är 
vanligt. Det kan innebära att beklädnader hanteras ovarsamt och kan innehålla sprickor eller 
spänningar som minskar dess brandmotstånd. Inte heller skarvar eller fogningar utförs med 
samma noggrannhet som uppbyggandet av konstruktionen under ett brandprov. En felskruvad 
beklädnad där skruvarna har för stora avstånd eller har skruvats igenom brukar ofta förbises, 
medan de under laboratorieförhållanden byts ut. Även under bruksskedet av byggnaden 
tvingas konstruktionen utstå påfrestningar. Tavlor och hyllor skruvas upp på väggar och 
beklädnaden har stor risk att få utså stötar eller andra oanade påfrestningar under sin 
livslängd.  

Alla dessa faktorer påverkar konstruktionens prestanda och dess egenskaper, och risken finns 
att de krav och förväntningar som ställs på konstruktionen inte uppfylls. Det kan resultera i 
förödande konsekvenser då brandceller, brandsektioner eller brandväggar inte erhåller det 
brandmotstånd som har förväntats under projekteringen.  

7.3.1 Jämförande experiment AS Rockwool 
 

AS Rockwool har utfört ett experiment där glasull jämfördes med stenull, där båda 
isoleringsmaterialen utsattes för öppen låga under ett brandskede. Ett rum byggdes upp av 
stenmaterial, där två hål lämnades öppna i ena väggen där 100mm stenullsisolering respektive 
100mm glasullsisolering placerades. Rummet fylldes med 10kg ved/m2, vilket är 50-70% 
mindre antändningsbara material än vad som kan förväntas i en vanlig villa. Efter 6 minuter 
har temperaturen i testrummet stigit till 600°C och glasullsisolering börjar smälta. Efter 7 
minuter kollapsar glasullsisoleringen och förlorar helt sina brandskyddande egenskaper. 
Stenullsisoleringen däremot var intakt under hela testets gång, även vid brandtestets maximala 
temperatur på 850°C (AS Rockwool 2010).  

 

7.3.1.1 Kommentar jämförande experiment AS Rockwool 
 

Detta experiment indikerar på att även obrännbara material har olika egenskaper gällande 
brandmotstånd i så låga temperaturer som 600°C. Enligt tid-temperatur-kurvan som används 
under SS-EN 1363-1 motsvarar 600°C (den temperatur då glasullen enligt testet började 
smälta) endast 5-6 minuter av början på ett brandskede. Enligt detta experiment innebär det 
alltså att ytbeklädnaden har en väldigt viktig funktion genom att hålla nere temperaturen på 
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ytbeklädnadens baksida samt att förhindra isoleringen från att falla ur konstruktionen när den 
deformeras pga. förbränning eller i detta fall smälter.  

Detta experiment talar även för mitt uttalande om att euroklasserna inte påvisar materialets 
brandmotstånd under ett brandförlopp. Begreppet obrännbarhet indikerar endast på huruvida 
materialet bidrar till ytterligare förbränning eller inte under det tidiga skedet av branden. Ett 
obrännbart material kan med andra ord smälta och förlora bland annat sina brandskyddande 
egenskaper, så länge den inte bidrar till ytterligare förbränning. 

 

7.3.2 CIMA Building Insulation Fire Test 
 

CIMA har utfört jämförande tester där de jämfört cellulosaisolering med glasfiberisolering 
enligt NFPA 286, som är en amerikansk standardmetod för att undersöka ytmaterialens bidrag 
till ytterligare förbränning i rum. Rummet är ca. 2,5m brett, 3,5m djupt och 2,5m högt med en 
dörröppning. Väggarna är uppbyggda med träreglar och mellanliggande isolering av den typ 
som önskas få testad. Inget ytmaterial finns utöver isoleringen. En brännare placeras i 
rummets ena hörn. Under testets fem första minuter ger brännaren en effekt på 40kW följt av 
160kW i 10 minuter. Tid för övertändning antecknas. Rummet anses som övertänt när två av 
följande fem kriterier uppfylls: 

1. Värmefrisättningen överstiger 1MW  
2. Golvets värmeflöde överstiger 20kW/m2  
3. Genomsnittliga temperaturer i rummets tak överstiger 600 °C  
4. Flammor kommer ur dörröppningen  
5. Antändning på en pappersbit på golvet uppstår 

 

Test 1: No insulation – provrum med väggar och tak utan isolering mellan reglar 

5min: inga synliga tecken på förbränning. Effekten på brännaren ökade till 160kW 

5min 34s: rökutveckling 

5min 58s: hörnregeln antänds 

6min 14s: taket antänds 

7min 18s: flammor kommer ur dörröppningen 

7min 20s: test avslutat pga. Övertändning 
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Test 2: Sprayed Cellulose Insulation – provrum med väggar och tak isolerade med spray-
cellulosa 

57s: cellulosan började kola 

5min: effekten på brännaren ökade till 160kW 

5min 1s: isoleringen på taket började kola 

9min 57s: närliggande regel på höger och vänster sida om brännaren antänds 

15min: test avslutet, inget tecken på övertändning  

 

Test 3: Fibreglass Batt Insulation – Provrum med väggar och tak isolerade med glasullsskivor 
mellan reglar 

5min: inga synliga tecken på förbränning. Effekten på brännaren ökade till 160kW 

5min 13 s: missfärgning på glasullen på vägg och tak syntes 

5min 33s: hörnregeln antänds 

11min 9s: antändning på pappersbit uppstår 

11min 30s: flammor kommer ur dörröppningen 

11min 41s: test avslutat pga. övertändning. 

Test 4: Sprayed Fibreglass insulation – provrum med väggar och tak isolerade med spray-
glasull 

5min: inga synliga tecken på förbränning. Effekten på brännaren ökade till 160kW 

5min 14s: missfärgning på glasullen 

7min 23s: förbränning på taket 

15min: test avslutat, inget tecken på övertändning 

(CIMA, u.å) 
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7.3.2.1 Kommentar NFPA 286 
 
NFPA 286 skiljer sig från Euroklass-metoderna gällande provning av ytskikts bidrag till 
övertändning av rum och byggnader. Euroklass fokuserar mer på materialet självt, dvs. enbart 
produktens egenskaper gällande bidrag till ytterligare förbränning, brandgaser, bidrag till 
övertändning etc. NFPA 286 visar både isoleringsmaterialets bidrag till övertändning och dess 
skyddande funktion av annat brännbart material i en konstruktion som kan bidra till 
övertändning. En riktig brand kan mycket väl se ut som NFPA 286 under senare skeden i 
branden eller om vägg- eller takkonstruktionens beklädnader av någon anledning faller 
tidigare än beräknat.  

Skillnaderna i dessa provningsmetoder innebär också skillnader i dess resultat. 
Sammanfattningsvis av dessa fyra tester är att spray-isoleringen förhindrar övertändning 
längre än vad glasullsskivor gör, oavsett om spray-isoleringen är tillverkad av glasfiber eller 
cellulosa. Glasullsskivor däremot, som i vanliga fall erhåller euroklass A1 eller A2 
(obrännbart och bidrar inte till vidare förbränning) presterade sämst i denna metod av de 
analyserade produkterna. Även om materialet självt inte bidrog till den tidiga övertändningen 
så bidrog den indirekt i och med dess bristande funktion att skydda övrigt brännbart material i 
konstruktionen.  

Hur kommer det sig att ett brännbart fördröjer övertändning längre än ett obrännbart material 
under omständigheter enligt NFPA 286? 

När träbaserade isoleringsmaterial utsätts för höga temperaturer bildas ett kollager som 
fördröjer ytterligare nedbrytning av materialet (Dietenberger & White, 1999). Träbaserade 
isoleringsmaterial innehåller ofta kväve och fosfor-baserade brandskyddsmedel, som 
förstärker förkolningsprocessen genom att absorbera syret runt isoleringen vid en brand 
(Hunton, 2018).  
 

När glasullsbaserade isoleringsmaterial utsätts för höga temperaturen sker ingen förbränning i 
och med att den är obrännbar. Istället smälter den och förlorar helt eller delvis sina 
brandskyddande egenskaper. Denna smältningsprocess kan ske redan vid 700°C, och går 
mycket snabbare än förkolningsprocessen (Keerthan & Mahen, 2012). Detta innebär att reglar 
exponeras för elden på annat sätt än om den skyddande isoleringen finns kvar, vilket orsakar 
att förbränningen av dessa reglar intensifieras. 

För att förbränning ska ske krävs som tidigare nämnt syre. Glasfiber har en öppen struktur 
som är känslig för konvektion, därför är det viktigt i dagens energisnåla glasullsisolerade hus 
att bygga lufttätt. Glasullsisoleringens dåliga konvektionsförmåga i samarbete med dess 
volymminskning i och med smältning innebär stora luftrörelser inuti väggen vid brand som 
förser elden med syre. Cellulosabaserade isoleringsmaterial däremot är ett relativt lufttätt 
material, vilket innebär att syretillförseln till en brand i en cellulosabaserad vägg stryps 
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(Houle Insulation Inc, u.å). Studier har visat att cellulosaisolering har ca. 36% högre lufttäthet 
än glasullsisolering (Lopez Hurtado, Rouilly & Vandesbossche, 2015). 

Huruvida om NFPA 286 eller euroklass är den lämpligaste metoden att bestämma ett 
isoleringsmaterials ytskiktsklass kan diskuteras. NFPA 286:s tillvägagångssätt är en mer 
verklighetsbaserad metod än de metoder som används för att bestämma euroklasserna. Med 
det menar jag att NFPA 286 försöker efterlikna ett riktigt brandskede, och tar hänsyn till även 
materialets brandskyddande funktion. Som tidigare nämnt tar euroklassmetoderna endast 
hänsyn till huruvida materialet självt förbränns eller inte, och inte dess brandmotstånd i vad 
som ska efterlikna en riktig brand. Det görs istället med hjälp av andra metoder, som ger 
typgodkännanden på hela konstruktionselement. Dessa provningar görs dock med 
ytbeklädnader, vanligast i form av gipsskivor av olika typer. Huruvida isoleringsmaterialets 
brandskyddande egenskaper i en konstruktion fungerar om ytbeklädnaden faller tidigare är 
beräknat undersöks inte, även om det kan anses som en väldigt relevant provning och som en 
extra säkerhet gällande konstruktionselements brandmotstånd. I och med metodernas 
olikheter i tillvägagångssätt och resultat så är det dock värt att nämna att dessa metoder 
kompletterar varandra, och att nu gällande standarder för brandprover i Europa skulle gynnas 
av att ha en liknande metod som NFPA 286 som en kompletterande metod för att bestämma 
isoleringsmaterials brandegenskaper.  

 

7.4 Förkolning Termoträ 
 

Termoträ har under slutet på 2018 och början på 2019 varit delaktig i ett projekt där målet var 
att konstruera en brandklassad vägg som klarar av kraven för REI 90. Provningen utfördes 
enligt SS-EN 1365-1:2012, som är densamma som beskrivningen för SS-EN 1363-1 fast för 
lastbärande väggar. Konstruktionen bestod av bland annat av fibergipsskivor från Fermacell, 
I-balkar i trä från Masonite beams och träfiberisolering från Termoträ.  

Istället för 90 minuter så pågick provningen i 120 minuter, utan att brott i konstruktionen 
skedde. Efter 94 minuter från provets start hade beklädnaden rasat, och Termoträ och I-
balkarna exponerades för öppna lågor i 26 minuter fram till provets slut. Efter provets slut 
belastas väggkonstruktionen ytterligare tills brott förekommer (figur 12).  

Under släckningsarbetet av konstruktionen syntes tydligt förkolningen av Termoträ. När 
sedan isoleringen rasade ned på grund av eftersläckningen syntes det också hur denna 
förkolning hade skyddat resterande delar av isoleringen, även efter 120 minuter med 
temperatur enligt figur 15 (tid-temperaturkurva) varav Termoträ de sista 26 minuterna 
exponerades för öppen låga med temperatur på 1000°C (se figur 13). Av den totala 
isoleringstjockleken på 295mm uppskattas Termoträs förkolningsdjup till 90-100mm, resten 
av isoleringen är helt opåverkad. Att inte mer av isoleringen hade förkolnat efter 120 minuter 
beror på att kollagret fördröjer ytterligare förbränning av materialet (Dietenberger & White, 
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1999, kapitel 17), och på grund av isoleringens låga värmeledningsförmåga är i allmänhet 
endast 20-40cm av materialet under kollagret påverkat, resten är opåverkat (Buchanan, Frangi 
& Östman, 2014).  

 

 

Figur 12 – Brott av vägg 
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Figur 13 – Kollager Termoträ med opåverkad isolering under 

 
 

7.5 Glödbrand 
 

Termoträ, liksom många andra cellulosabaserade isoleringsmaterial kan sprida glödbrand 
efter de påfrestats av öppna lågor eller andra typer av höga temperaturer. En glödbrand 
brinner inte med öppen låga, utan det ligger och ”pyr” och kan därför vara svår att upptäcka. 
En glödbrand som av någon anledning etablerat sig i en vägg eller bjälklag kan spridas och 
antända andra byggnadsdelar. Har delar av en byggnad råkat ut för en brand är det också 
viktigt ur glödbrandssynpunkt att vara mycket noggrann med släckningen, då en glödbrand 
har stor överlevnadsförmåga och kan överleva i ett bjälklag i upp till tre månader (Isover, 
u.åc). På grund av den låga värmeledningsförmågan isoleringsmaterial har i kombination med 
de låga temperaturer som glödbränder avger är det också väldigt svårt att identifiera dessa i 
värmekameror (Firefighternation, 2011).  Detta kan innebära att ett eldhärjat hus som har 
torkats ur och återställts efter räddningstjänstens insats kan antändas igen. Detta fenomen 
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uppstår inte i material såsom glasull och stenull, eftersom glöden kräver bland annat brännbart 
material för att hållas vid liv. 

För att begränsa glödbranden i brännbara isoleringsmaterial tillsätts brandskyddande medel. 
Borsyra och borax har genom tiderna varit typiska brandskyddsmedel för att minska 
förbränning och glödbrand i isoleringen (Sprague & Shen, 1979). Allt fler tillverkare 
använder sig numer inte av borsyra då det påverka både fertiliteten hos människor och fostrets 
utveckling (ECHA, 2010). Då borsyra är en vattenlöslig salt kan den även påverkas av 
isoleringsmaterialets förmåga att absorbera och avge fukt (Nagieb, Nassar, och El-Meligy, 
2011).  

Andra brandhärdande medel som används i cellulosaisolering är bland annat aluminiumsulfat, 
aluminiumtrihydrat, ammoniumfosfat ammoniumsulfat och ammoniumpolyfosfat (Day & 
Wiles 1978). Ammoniumpolyfosfat transporteras inte bort i fuktvandringen som såsom 
borsyra gör, däremot innehåller det fosfor som vid rätt omständigheter kan gynna påväxt 
(International atomic energy agency, 1995). Detta har lösts genom att tillsätta borax och 
borsyra, som har visat sig vara spordödande och motverkar denna påväxt (Herrera 2005), 
medan andra menar att menar att dessa omständigheter inte uppstår i ett riktigt byggt hus och 
att spordödande medel därmed inte behövs.  

 

 

8. Hållbar utveckling 
 

Jorden omges av en atmosfär innehållande så kallade växthusgaser, som tar till vara på en del 
av den energi som strålar ut från jorden och därmed värmer atmosfären ytterligare. Den 
globala uppvärmningen, som många tror delvis beror på det koldioxidutsläpp vi människor 
orsakar genom bland annat förbränning av fossila bränslen, innebär en ytterligare 
uppvärmning av jordens lägre atmosfär och hav.  

Parisavtalet är ett klimatavtal som ska börja gälla senast år 2020 för de länder som är parter 
till klimatkonventionen UNFCCC, och innebär att den globala uppvärmningen ska hållas 
under 2°C. Kärnan i parisavtalet är bland annat att minska utsläppen av växthusgaser 
(Naturvårdsverket, 2018).  

Som konsument kan man vara med och bidra till att uppfylla dessa klimatmål, bland annat 
genom att välja de produkter med lägst utsläpp av växthusgaser. Jegrelius – institutet för 
tillämpad Grön kemi, har gjort en sammanställning av koldioxidekvivalent och 
energianvändning vid tillverkning för glasullsisolering, stenullsisolering och 
cellulosaisolering där resultatet presenteras i tabell 6. 
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Tabell 6 – Miljöpåverkan Glasull, Stenull och Cellulosa 
Källa: Östberg (2014)  

 

 

MJ/kg: Energin för att tillverka ett kg glasull är 24MJ, vilket är ca. 40% mer än för stenull 
och cellulosaisolering som kräver 17 respektive 16 MJ/kg. 

CO2eq g/kg: Trots att energiåtgången för glasull är högst, är ändå de koldioxidekvivalenta 
utsläppen för stenull något högre än glasull. De koldioxidekvivalenta utsläppen för cellulosa 
är mindre än hälften så lite än glasull och stenull.   

MJ/FEteo*1: Tack vare glasullens låga densitet är MJ/FEteo lägre än för cellulosa. Stenull 
däremot som har en relativt hög densitet kräver en högre energiförbrukning räknat på 
MJ/FEteo jämfört med MJ/kg. 

CO2eq g/FEteo*1: Tack vare glasullens låga densitet har den lägre koldioxidekvivalenta 
utsläpp per FEteo än per kg. Cellulosaisoleringen har dock fortfarande ca. 25% mindre 
koldioxidekvivalenta utsläpp per FEteo än glasullen. Stenullen däremot har mer än tredubbelt 
så mycket koldioxidekvivalenta utsläpp per FEteo än cellulosa.  

MJ/FEpraktisk*2: Hur energiåtgången räknas spelar ingen roll, cellulosa kräver 16MJ oavsett 
om det räknas per kg, FEteo eller FEpraktisk. Glasull har samma värde för MJ/FEpraktisk som 
MJ/kg medan energiåtgången för stenull fortsätter att stiga.  

CO2eq g/FEpraktisk *2: Även räknat koldioxidekvivalenta utsläpp per FEpraktisk har glasull och 
cellulosa liknande värden som för koldioxidekvivalenta utsläpp per kg isoleringsmaterial. 
Stenullens utsläpp stiger ytterligare, och har närmare 5 gånger med utsläpp än cellulosa 
jämfört med glasull som har mer än dubbelt så mycket utsläpp än cellulosa. 

FEteo*1: Funktionell enhet som beskriver en viss mängd isolering som ger en bestämd 
isolerande funktion, dvs. den mängd isolering som krävs per m2 för att ge värmemotståndet 1 
m2K/W. 
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FEpraktisk*2: Funktionell enhet som beskriver en viss mängd isolering som ger en bestämd 
isolerande funktion, dvs. den mängd isolering som krävs per m2 för att ge värmemotståndet 1 
m2K/W. Egenkonvektion än medräknat i denna enhet.  

Östberg (2014). 

 

8.1 Kommentar hållbar utveckling 
 

Anledningen till att Östberg valt att jämföra dessa produkter med enheten FEpraktisk är för att 
flera tillverkare och studier framhåller minimal egenkonvektion som ett utmärkande positiv 
egenskap för cellulosaisolering i förhållande till mineralull. Energiförlusterna som 
egenkonvektionen orsakar går inte att utläsa från produktens lambda-värde, då det mäts enligt 
en standardmetod med ett tunt lager isolering som placeras mellan en varm yta i toppen och 
en kall yta i botten. Detta för att förhindra att egenkonvektionen påverkar produktens lambda-
värde. Under de kalla månaderna på året är inomhustemperaturen högre än 
utomhustemperaturen. Då varm luft stiger skapas en termisk drivkraft som kan skapa 
egenkonvektion i isoleringsmaterialet. För glasull börjar denna naturliga konvektion vid 15°C 
temperaturskillnad, för stenull 22°C och inte alls för cellulosabaserade isoleringsmaterial för 
de högsta tänkbara temperaturskillnaderna som kan bli aktuella för husisolering (Icell, u.å). 
Detta lägger grunden till varför många hävdar att mineralull isolerar sämre ju kallare det är 
utomhus. 

En ökning av cellulosabaserade isoleringsmaterial skulle därmed innebära stora minskningar 
av koldioxidutsläpp och energiåtgång vid tillverkningen av jämförda isoleringsmaterial. 
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9. Resultat 
 

Denna studie påvisar att begreppet ”obrännbart” inte har någon betydelse gällande en 
konstruktions brandmotstånd. Termoträ, som är en brännbar produkt, påvisas skydda träregeln 
lika effektivt som obrännbar stenull när gipsskivebeklädnaden sitter kvar. Detta medför att det 
är möjligt att tillämpa samma beräkningsmodell som tagits fram bestämning av bärförmågan 
av brandbelastade träreglar i bjälklag och väggar isolerade med stenull. Inte heller om 
gipsskivebeklädnaden faller tidigare än beräknat har begreppet ”obrännbart” någon betydelse 
enligt den amerikanska provmetoden NFPA 286.  

Däremot har begreppet ”obrännbart” betydelse gällande glödbrand. Cellulosabaserade- och 
andra brännbara isoleringsmaterial kan påvisa svårupptäckt glödbrand som kan sprida sig och 
antända andra byggnadselement. Detta fenomen inträffar inte på obrännbara material då glöd 
kräver brännbart material för att etablera sig och inte slockna.  

 

 

10. Diskussion och slutsats 
 

Den svenska metoden för att bestämma byggprodukters brandtekniska klasser skiljer sig från 
den amerikanska metoden NFPA 286, vilket också återspeglas i de varierande resultat som de 
två metoderna ger. Glasullsisolering som normalt klarar kriterierna för A1 enligt euroklass 
avbröts efter 11 minuter och 41 sekunder under NFPA 286, medan sprayad cellulosaisolering 
som högst kan erhålla B-s2,d0 enligt euroklass klarade hela testet utan att uppvisa några 
tecken på övertändning. Sprayad glasfiberisolering klarade också NFPA 286 utan att uppvisa 
några tecken på övertändning. På grund av att enbart fyra tester analyserades är det svårt att 
dra några slutsatser utav dessa prov, men vad som gick att se var att sprayisolering, oavsett 
om den var tillverkad av glasfiber eller cellulosa, presterade bättre enligt NFPA 286 än 
glasullsskivor. Vad det beror på är dock oklart. Sprayisolering innehar i regel högre fukthalt 
än kommersiella skivor och lösull när det installeras, däremot påpekades i videofilerna att 
sprayisoleringen tilläts torka innan provet påbörjades. Hur länge de tilläts torka och hur hög 
fukthalten var i jämförelse med glasullsskivorna framgick dock inte.  

Vad som framgick tydligt i dessa tester var att glasullsskivorna bidrog till övertändning innan 
15 minuter, vilket motsäger det resultat som glasullsskivor i regel har enligt euroklass. Detta 
tror jag beror på den påstådda konvektion som sker i glasullsisolering vid höga 
temperaturskillnader, vilket innebär att dessa luftströmningar som sker i materialet förser 
elden med syre längs träreglarna och ökar förbränningen av dessa. Anledningen till att detta 
inte inträffade när den sprayade glasullsisoleringen provades tror jag beror på att 
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sprayisolering skapar en tätare struktur inom materialet som inte tillåter konvektion i lika hög 
grad som enbart glasullsskivor gör.  

Att ett isoleringsmaterials euroklass inte alltid återspeglar isoleringsmaterialets faktiska 
brandegenskaper har även diskuterats förut. Bland annat utfördes ett storskaligt Room corner 
test enligt ISO 9705, motsvarande NFPA 286, i Helsingfors. Då ett material, PIR i euroklass 
E, stod emot lågorna i endast 50 sekunder uppstod diskussioner om att material som 
klassificeras enligt euroklass inte nödvändigtvis kan förväntas uppfylla de kriterier som ställs 
för klassen i ett storskaligt test som Room Corner Test (Söderlund, 2015). Han nämner också 
att det för närvarande saknas en harmoniserad svensk teststandard för fasader, vilket jag är 
beredd att hålla med om i och med de varierande resultaten i dessa två metoder. Det man 
också kan fråga sig är varför ytskiktsklasser enligt euroklass rekommenderas på bland annat 
utrymningsvägar, då isoleringen i de allra flesta fall skyddas av minst ett lager gips. 
Rekommendationer och/eller krav bör istället ställas på provningar enligt Room Corner Test 
som är en mer praktisk tillämpad metod som speglar verkligenheten bättre än de metoder som 
bestämmer euroklassifikationen.  

Däremot kan euroklassystemet återspegla ett materials benägenhet att bibehålla och/eller ge 
upphov till glödbrand. Detta på grund av att glödbrand liksom brand med öppen låga kräver 
bland annat brännbart material för att etablera sig. Då cellulosaisolering har en 
fuktrörelseöppen struktur kan den ta upp fukten, fördela den och ventilera ut den båda inåt 
och utåt beroende på den relativa fuktnivån (woodisol, u.å). En del brandhämmande tillsatser, 
såsom borsyra och borax, har påvisats flyktiga och transporteras ut ur materialet med denna 
fuktrörelse vilket medför att produkter med dessa tillsatser förlorar sina brandhämmande 
egenskaper med tiden. Då cellulosaisolering har denna fuktrörelseöppna struktur kan det 
också diskuteras huruvida dess brandskyddande funktion gällande bland annat glödbrand 
påverkas under extremt torra förhållanden.   

Tack vare den ändring som innebar att funktionskrav ska tillämpas istället för de specifika 
materialens klassifikation har medfört att nya produkter och innovationer haft möjlighet att 
etablera sig på marknaden. Att klassifikationen enligt euroklass inte ska förknippas med ett 
materials brandmotstånd påvisas på Termoträs hemsida där de skriver att det vid användning 
av Termoträ är möjligt att tillämpa samma beräkningsmodell som tagits fram för bestämning 
av brandbelastade träreglar i bjälklag och väggar isolerade med stenull så länge 
skyddsbeklädnaden sitter kvar. Även Kai Ödeen (1985) bekräftar att euroklassystemet inte 
alltid kan relateras till materialets brandmotstånd då han säger att utförda experiment pekar på 
att en del träkonstruktioner har likvärdig och i vissa fall bättre brandmotstånd än en del 
obrännbara konstruktioner. Detta påvisas också vid AS Rockwools jämförande experiment 
där brandmotståndet på en glasullsskiva och en stenullsskiva under ett brandskede jämfördes. 
Experimentet resulterade i ett tydligt resultat som indikerar att två obrännbara material 
reagerar olika under höga temperaturer och där dess brandmotstånd dessutom skiljer markant.  
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Avslutningsvis vill jag påpeka att syftet med detta arbete var att undersöka vad begreppet 
”obrännbar isolering” har för betydelse under ett brandskede, inte vilket isoleringsmaterial 
som skyddar en konstruktion bäst under ett brandskede. Därför har medvetna val av 
obrännbara och brännbara material tagits vid dessa jämförelser. Detta betyder att de 
egenskaper som påvisas hos de obrännbara materialen i dessa jämförelser inte nödvändigtvis 
kännetecknar egenskaperna hos alla obrännbara material såväl som att egenskaperna för de 
brännbara materialen inte nödvändigtvis kännetecknar egenskaperna för alla brännbara 
material.  

 

11. Förslag på vidare studier 
 

När lambdavärdet för isoleringsmaterial bestäms sker det i kontrollerade former så ingen 
konvektion/egenkonvektion i materialet kan ske och påverka resultatet negativt. Det påstås att 
egenkonvektion påbörjas i glasullsisolering vid en temperaturskillnad på 15 C°, 22 C° för 
stenull och inte alls för cellulosaisolering.  
- Hur påverkas lambdavärdet för olika produkter vid olika temperaturskillnader i praktiska 
förhållanden? 

I gamla hus saknas ofta ångspärr och vindskydd, vilket innebär att fukt och luftströmmar kan 
tränga in i isoleringen. 
- Hur påverkas diverse isoleringsmaterial av detta, och vilken sorts isolering lämpar sig bäst 
för dessa hus? 

Cellulosaisolering är ett material som kan ta åt sig och avge fukt. 
- Hur påverkas brandskyddet i dessa typer av isolering vid torrt respektive fuktigt klimat? 

Cellulosabaserade isoleringsmaterial är i regel dyrare är glasullsisolering vid inköp. Däremot 
påstår cellulosatillverkarna att studier visar att deras isolering isolerar 20-30% bättre än 
traditionell mineralullsisolering (Fördelar och Försäljningsargument – AWS). 
- Stämmer detta påstående? Och är det ekonomiskt hållbart i längden att isolera med cellulosa 
istället för mineralull? 

Isolerande produkter finns bl.a. i form av skivor, lösull, skum och spray. 
- Vilka är fördelarna respekterande nackdelarna för respektive metod? 
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