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Sammanfattning 
 

Byggbranschen som sådan har över lång tid visat sig vara en mycket konservativ bransch. 

Gamla beprövade metoder och konstruktionslösningar tenderar att väljas före det som kan 

anses som nytt och oprövat. Under senare år har dock ett stigande energipris samt den 

globala uppvärmningen drivit utvecklingen i en riktning där energieffektiva byggnader 

efterfrågas i allt större omfattning. Detta medför en efterfrågan för nya material och 

byggnadssätt som kan ersätta eller komplettera de mer traditionella. 

 

Ett för i Sverige förhållandevis nytt byggnadssätt är att uppföra byggnader med Structural 

Insulated Panels SIPS. Dessa är konstruktionselement som används för både väggar och 

tak. De består av en yttre beklädnad av OSB-skivor mellan vilka det finns ett 

isolermaterial, vanligen bestående av någon typ av cellplast eller liknade. Vägg- och 

takblocken saknar således de stående reglar och takstolar som finns i traditionella 

konstruktioner utan bärförmågan utgörs av materialens samverkan sinsemellan.  

 

Ursprungligen kommer denna byggnadsteknik från USA där de första försöken att använda 

denna teknik startade redan på 1930-talet. Det är dock först under senare år som SIPS fått 

ett större genomslag på marknaden i USA. I Sverige används än så länge tekniken ej i 

någon större omfattning. SIPS förtillverkas vanligen i fabrik och levereras sedan färdiga 

för montering till byggplatsen. 

 

Det som undersöks i denna rapport är SIPS-elementens lastupptagande förmåga då de 

används på tak. Frågeställningen är då hur mycket last de kan uppta per m
2
 utan att den 

nedböjning som då sker skall bli för stor. De metoder som använts för att undersöka detta 

är huvudsakligen enklare deformationsberäkningar samt jämförelser mellan framräknade 

resultat och de laster som kan tänkas förekomma på ett tak i form av egentyngder och 

snölast. Resultaten visar att spännvidder upp till 5-6 m kan anses vara rimliga att använda, 

beroende av elementens tjocklek, takets form och var byggnaden är belägen. 

 

Det utförs även i rapporten en utredning om vad för slags brandteknisk klass dessa SIPS-

element kan tänkas tillhöra. Detta utförs utan någon som helst provning vilket bör påpekas 

måste utföras av ackrediterad instans för att resultaten skall vara giltiga. Resultaten och 

diskussionerna kring SIPS-elementens brandklass är mer en jämförelse mellan traditionella 

konstruktioner med generella godkännanden och ett teoretiskt resonemang kring hur 

resultatet bör bli om ett brandprov genomförs. Metoden för att utreda detta har till största 

del varit litteraturstudier, då främst Boverkets skrifter BBR, BKR samt byggvägledningar. 

Även de olika materialens egenskaper har undersökts, främst genom studier av olika 

tillverkares hemsidor. Resultaten visar att klassen REI 15 kan ett SIPS-element antas ha 

om det är isolerat med polyuretanskum. Denna brandtekniska klass uppfyller de krav som 

ställs i BBR när det gäller småhus. När det gäller flerbostad hus och liknande byggnader 

där kraven ställs högre kan det anses svårare att uppfylla kraven.  
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Det som i första hand avgör SIPS-elementens brandtekniska klasstillhörighet är dess 

förmåga att bibehålla sin bärförmåga då de utsätts för brand. Denna beror till största del av 

vid vilken temperatur materialen i konstruktionen inte längre kan anses vara 

sammanbundna med varandra. Det vill säga när den vidhäftning som finns mellan 

isolermaterialet och OSB-skivorna upphör att existera. Det är således inte i det avseendet 

av störst betydelse huruvida isolermaterialet är brännbart eller ej utan vilken 

temperaturbeständighet det har. Enligt detta resonemang kan eventuellt SIPS-elementet 

skyddas genom att det bekläds med ett antal lager gipsskivor. En sådan åtgärd kan enligt 

fört resonemang om möjligt placera konstruktionen i klass REI 30 vilket då innebär att 

konstruktionen i fråga kan användas i vissa byggnader där kraven enligt BBR ställs högre 

beträffande brandteknisk klass. 
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Abstract 
 

The construction industry as it is has for a long time proven itself to be a very conservative 

trade. Proven methods and materials from the past have a tendency to be chosen instead of 

those who can be referred to as new and unproven. However, during the last few years the 

increased cost for energy and the global warming have pushed the acceptance of new 

construction materials and solutions when more energy efficient buildings are requested. 

This brings out an increased need for new materials and ways to construct buildings, which 

can replace or complement the more traditional ways to build.  

 

One for in Sweden relatively new construction method is to construct buildings with 

Structural Insulated Panels SIPS. These elements of construction which can be used for 

constructing both walls and roofs are made out of an outer skin of OSB-boards which are 

in between isolated by a core of cellular plastic of some sort. The wall and roof panels do 

not have those joists that a traditional framework has. The result is that the amount of heat 

leakage through wooden lumber are minimized compared to a traditional construction. 

 

This building technique has its origin in the USA where the first basic tries to use the 

SIPS-technique begun in the 1930s. However it's not until recent years that SIPS has made 

a bigger breakthrough on the market in the USA. The SIPS are usually prefabricated and 

delivered ready for assembly to the construction site. 

 

What is to be investigated in this report is the SIPS ability to withstand load when they are 

used as roof-elements. In this case it is the amount of load (kN/m
2
) the element can 

withstand before the deflection gets to big. The methods being used for this is mainly 

simple calculations of deflection and comparisons between calculated results and those 

loads that in theory could work on a roof in shape of dead load and load caused by snow. 

The results show that spans between 5-6 meters could be considered reasonably to use, 

though slightly depending on thickness of the SIPS-element, shape of roof and where the 

building is located, taking into account the  potential load caused by snow. 

 

In the report an investigation of which rating of fire performance these SIPS could belong 

to is also made. This is performed without any technical fire tests which should be pointed 

out must be carried out by a certified test laboratory to make the results valid. The results 

and discussions concerning the SIPS should be regarded as a comparison between 

traditional constructions that have a general approval and a theoretical reasoning about the 

outcome of a full scale fire test performed on SIPS. The method being used for this has 

mainly been studies of literature, mainly the regulations and recommendations that can be 

found in the documents produced by the Swedish Board of Construction (Boverket), The 

characteristics of the included materials in SIPS has been investigated mainly by visiting 

the manufactures web pages. Results show that a rating of fire performance could be 

claimed to be REI 15 for a SIPS which have an isolating core consisting of polyurethane 

foam. This rating fulfils the fire resistance standards according to single family homes and 

such. Although where standards are set higher, such as for apartment buildings and similar 

the standards could be considered tougher to meet. 

 

 

 



Jesper Stålarm  2009-06-04 

Structural Insulated Panels SIPS- utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning 

 

iv 

 

What mainly decides what type of fire resistance rating SIPS could be given is its ability to 

keep its load bearing capacity when exposed to fire. This ability mainly depends on at 

which temperature the materials in the SIPS-element no longer can be expected to be 

bound together. It is of less importance by these means if the isolation material could burn 

or not, it's more a question of at which temperature the element will delaminate and then 

lose its load bearing capacity. According to this a possible way of protecting the SIPS from 

heat could be to apply a number of gypsum boards to the inside of the element. This could 

possibly raise the rating up to REI 30. This enables that the SIPS could possibly be used in 

some buildings where standards according to Swedish building regulations are set slightly 

higher than those set for single family homes.  
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1. Inledning 

1.1Bakgrund  

Byggbranschen som sådan har över lång tid visat sig vara en mycket konservativ bransch. 

Gamla beprövade metoder och konstruktionslösningar tenderar att väljas före det som kan 

anses som nytt och oprövat. Det är dock så att de senare åren under 2000-talet inneburit en 

frammarsch vad gäller nya material och även konstruktionslösningar. Det är främst den 

globala uppvärmningen och ett stigande energipris som drivit utvecklingen framåt men 

även har material som använts under lång tid och på ett som kan anses beprövat sätt har 

visat sig medföra problem, till exempel gipsskivor i våtrum, mm. Det som de senaste åren 

varit mycket omtalat är att byggnader av idag skall uppföras på ett sådant sätt att de är 

energisnåla och inte kräver mer resurser i form av material än nödvändigt. 

 

Detta tankesätt med ett resurssnålt byggande som ger energieffektiva byggnader inbjuder 

till att nya material och konstruktionslösningar lättare accepteras av såväl bransch som 

konsument. Det behöver dock inte betyda ett totalt avsteg från gamla beprövade metoder 

och material. Beprövade metoder från förr kan ofta integreras i det moderna byggandet 

vilket många gånger ger fördelarna med moderna material och samtidigt behåller charmen 

med äldre tiders byggnadsteknik. 

 

Ett exempel på nydanande byggnadsteknik är att konstruera byggnader med en stomme av 

väggblock tillverkade av en ram av trävirke, klädda med OSB-skivor på var sida och 

isolerade med polyuretanskum. Detta kallas SIPS (Structural Insulated Panels) och har sitt 

ursprung i USA. Företaget Partelow Design i Orsa använder denna teknik kombinerat med 

traditionell ramverkstimring som stomme och klimatskal vid uppförandet av alla tänkbara 

sorters byggnader. Det finns dock inte någon större mängd data att tillgå vad gäller SIPS i 

Sverige när det gäller konstruktionens tålighet mot brand och maximala 

lastupptagningsförmåga. Därför finns det intresse från Partelow HUS att detta skall 

undersökas och dokumenteras. Detta har i sin tur ledat fram till att detta examensarbete 

skrivits med inriktning på att undersöka och förklara dessa faktorer.       



Jesper Stålarm  2009-06-04 

Structural Insulated Panels SIPS- utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning 

 

2 

 

1.1.2 Vad är SIPS? 

 

SIPS är en förkortning av Structural Insulated Panels. Översatt till svenska betyder det 

Isolerat konstruktionselement. Elementen består av två ytskikt och en inre kärna av 

isolerande material dessa bildar ett sammansatt tvärsnitt. I de flesta konstruktionerna 

används plywoodskivor eller OSB-skivor som ytbeklädnad. I första hand används OSB-

skivor, mest beroende på att de har ett lägre pris per m
2
 än plywood. Isolermaterialet kan 

bestå av extruderad polystyren (EPS), expanderad polystyren (XPS) eller polyuretanskum 

(PUR). 

Den isolerande kärnan och ytbeklädnaden är sinsemellan två inhomogena material, men då 

de under kontrollerade former binds samman bildar de ett kompositmaterial som är mycket 

starkare än summan av de enskilda materialen var för sig. 

 

Utmärkande för ett SIPS-element är att det endast består av en ram av regelvirke eller så 

kallade lättreglar av någon typ. Det finns således inga stående reglar vilket medför att 

köldbryggorna minimeras i jämförelse med en traditionell regelvägg med stående reglar på 

ett avstånd av exempelvis 600 mm. I fönster och dörröppningar krävs dock en ram av 

regelvirke för att möjliggöra infästning av fönster och dörrar.  Blocken i sig själva kan 

konstrueras för att vara helt självbärande och även för att uppta de laster som förekommer 

på byggnaden i fråga. SIPS kan med fördel användas som väggblock och även som 

takelement (se bild 1). Blocken kan tillverkas i en mängd olika storlekar begränsningen för 

hur stora block som kan tillverkas beror på måtten på de OSB-skivor som finns att tillgå. 

Begränsningen består då främst av att skivmaterialet måste vara möjligt att transportera på 

väg och även det färdigtillverkade SIPS-elementet. I USA tillverkas enligt uppgift SIPS-

element med en storlek upp till ca 3 gånger 15 meter
1
. 

 

 

                                   
                               
                                Bild 1. Bild av principlösning för sammanfogade vägg-och takblock2. Bilden  
                                      Illustrerar SIPS-block isolerade med EPS och en ytbeklädnad bestående av OSB-                              

                                Skivor.   
 

                                                
1 Morley M (2000). Building with Structural Insulated Panels. Sida 27 

 
2 Morley M (2000). Building with Structural Insulated Panels. Sida 6 
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En stor fördel med ett isolermaterial av EPS, XPS eller PUR är att den diffusionsspärr som 

krävs i traditionella konstruktioner ej behövs då isolermaterialet i sig själv har ett 

tillräckligt stort ångmotstånd. Detta spar både arbete och risken med diffusionsspärrar som 

förstörs av genomföringar av elinstallationer och liknade under byggtiden undviks. 

Blocken tillverkas inomhus vilket medför att risken med inbyggd fukt från nederbörd och 

liknande undviks.  

 

Den storskaliga fabrikstillverkning SIPS som förekommer i USA finns inte än så länge i 

Sverige. För tidigare projekt har Partelow HUS importerat SIPS. För att 

kostnadseffektivisera och minska leveranstiderna tillverkas numera SIPS-elementen i Orsa. 

Partelow Design tillverkar själva ramen och klär den med OSB-skivor, och sedan fylls 

innanmätet med PUR. Detta genomförs av Isotec AB i Mora. 

 

 

 

                          
                    
                         Bild 2. Bild av husstomme uppförd med ramverkstimring3 

 

 

Byggnadstekniken med SIPS kan även med fördel kombineras med så kallad 

ramverkstimring (se bild 2). Då detta byggnadssätt används innebär det att blockens 

självbärande funktion endast utnyttjas till viss del . 

 

Eftersträvansvärt vid tillverkning och användande av SIPS är att elementen är så stora som 

möjligt då detta minimerar antal skarvar vilket då ökar konstruktionens täthet dels med 

avseende på diffusion dels med avseende på brand. Större element ger dessutom ett 

snabbare montage på byggplatsen förutsatt att elementen är hanterbara och transporterbara. 

 
 

 

 

 

 

                                                
3 http//www.partelowhus.se/produkter/byggbilder_ramverkshus_i_gronklitt.php/datum 2009-04-23 kl 12:36 

file:///F:/exjobb%202009/exjobb%20partelow%2004-21.doc


Jesper Stålarm  2009-06-04 

Structural Insulated Panels SIPS- utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning 

 

4 

 

1.1.3 Historik 

 

Några av de tidigaste exemplen på tillämpning av byggnation med sandwichkonstruktioner 

i block återfinns i USA. Redan på 1930-talet började Frank Lloyd Wright att konstruera 

hus med denna teknik. Hans avsikt var att förena arkitektoniskt utseende med enkelhet för 

att kunna producera billiga bostäder. Detta kan jämföras med de så kallade egna hem som 

uppfördes i Sverige under samma tidsperiod med ett liknande tankesätt vad gäller kostnad 

och funktion. De tidiga sandwichkonstruktionerna bestod av tre lager plywood och två 

lager tjärpapp. Dessa väggar saknade helt någon form av isoleringsmaterial så de 

producerades aldrig i någon större skala. 

 

Det var sedermera Alden B. Dow, en arkitektstudent hos Wright and Brother som 

utvecklade konceptet vidare. Det som behövde vidareutvecklas var avsaknaden av 

isolering i de tidigare konstruktionerna. Under 1950-talet tog han fram en konstruktion 

med cellplast som isoleringsmaterial beklädda med plywood för lastupptagande förmåga. 

Blocken användes både till väggar och tak. De första husen uppfördes i Midland Michigan 

och några av dem är i bruk än idag. Det dröjde inte länge förrän andra entreprenörer 

började tillverka dessa nya byggnadskomponenter. Den första storskaliga tillverkningen av 

SIPS startade 1959 när Koppers Company började tillverka block i en före detta bilfabrik i 

Detroit. Tillverkningstakten var dock långsam och de första husen byggda SIPS-block 

stötte på oväntat hårt motstånd från det amerikanska byggnadsarbetarfacket. De fruktade 

att byggnadstekniken skulle innebära förkortade byggtider och en kraftig minskning av 

efterfrågan på arbetskraft. Facket fördröjde därför medvetet arbetet med själva montage- 

arbetet av blocken på byggplatserna. Under denna tid var energipriset lågt och även 

arbetskraften billig vilket gjorde att konstruktionen som sådan inte blev konkurrenskraftig.  

Företaget i sig gick sedermera över till att tillverka komponenter till kylanläggningar.  

 

Under det tidiga 1960-talet gjorde Alside Home Program en del förbättringar vad gäller 

produktionen av blocken vilken minskade tiden för att tillverka ett block från flera timmar 

till endast 20 minuter. Efter flera års produktion tvingades även detta företag att lägga ned 

produktionen på grund av en otillräcklig efterfrågan. Det var inte förrän i mitten av 1980-

talet som ett flertal företag började tillverka SIPS-block igen och kunna möta den ökande 

efterfrågan av produkterna.  

 

Anledningen till att tekniken inte fick något genomslag förrän efter så lång tid är den 

fördröjning mellan uppfinning och utvecklande av en ny produkt och branschens 

accepterande av denna. Det finns många anledningar till sådana fördröjningar, till en 

början finns ingen kännedom om produkten som sådan och inte heller någon tillgänglig 

information om denna. Otillräcklig information om produkters egenskaper medför många 

gånger tvivel om dess tillförlitlighet. Ett generellt motstånd till nya tekniker kan som 

tidigare nämnts också bidra till att fördröja en produkts genomslag på marknaden. 

 

Dessa problem beträffande information om nya produkters egenskaper tillhör dock mer 

eller mindre det förgångna då nya produkter av idag marknadsförs med sina egenskaper 

som främsta säljargument. De krav på energieffektiva byggnader och ett stigande 

energipris ökar naturligtvis också benägenheten att acceptera nya lösningar som kan bidra 

till att minska energiåtgången. Byggbranschen av idag strävar allt mer mot prefabricerat 

byggande och kortare byggtider vilket också är en stor anledning till SIPS-blockens 
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frammarsch. Byggnadssättet har dock inte slagit igenom stort i Sverige ännu men kan 

tänkas vara ett alternativ till mer traditionella konstruktionslösningar.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Morley M (2000). Building with Structural Insulated Panels. Sida8-10 
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 1.2 Problem/Frågeställning i detta arbete 

 

 Vad för slags brandklass har ett SIPS-block isolerat med PUR?  Innebär denna 

brandklass några begränsningar med avseende på vilka byggnader som kan 

uppföras med SIPS? 

 

 Hur lång kan den maximala spännvidden vara för ett SIPS-block då det används 

som takelement med avseende på maximalt tillåten nedböjning? 

 

 

1.3 Mål 

 

Mål med utfört arbete är att kunna föreslå en lämplig brandklass för SIPS som är isolerat 

med PUR. Samt att redovisa teoretiskt beräknade maximala spännvidder för SIPS som 

takelement. 

 

1.4 Omfattning och avgränsning 

 

 Brandklassningen som utförs i detta arbete är endast att se som en förstudie. För att 

få en verklig brandklassning måste beräkningar och provning genomföras av en 

ackrediterat laboratorium. I Sverige utför bland andra SP (Sveriges Tekniska 

forskningsinstitut) sådana beräkningar och prov. Det som avhandlas i denna rapport 

beträffande brandklassning är som tidigare nämnts mer att se som en fingervisning 

av vad för slags brandklass konstruktionen i fråga bör kunna tillhöra. Någon form 

av provning förekommer inte i detta arbete och författaren i fråga är ej heller 

behörig att utföra sådana.  

 

 Beräkning av nedböjning och maximala spännvidder för takelement beräknas för 

element med isolertjocklekar av 220, 195, 170, och 145mm. Samtliga beräkningar 

utförs för SIPS beklädda med OSB-skivor och isolerade med PUR. 

 

 Beräkningar enligt eurokoder utförs inte. 

 

 Beräkningar för maximala spännvidder utförs endast i bruksgränstillstånd. 

 

 Konstruktionens U-värde, miljöpåverkan samt ekonomiska aspekter avhandlas inte 

i rapporten. 
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1.5 Målgrupp 

 

Byggentreprenadföretag med intresse av att ta del av ny byggnadsteknik. Byggherrar såväl 

privata som kommersiella som söker alternativa lösningar att jämföra med mer 

traditionella sådana. Samt även konstruktörer och arkitekter. 

 

1.6 Begrepp 

 

BBR- Boverkets byggregler 

 

BKR- Boverkets konstruktionsregler 

 

BVF- Byggnadsverksförordningen 

 

Byggherre- Den person som för sin räkning låter uppföra en byggnad, kan vara 

privatperson, företag eller organisation. 

 

Eurokoder- Samling av standarder som innehåller beräkningsregler för dimensionering av 

bärverk till byggnader och anläggningar. Eurokoderna gäller inom hela EU. Dessa får för 

närvarande användas parallellt med BKR m.fl. Vid utgången av år 2010 skall dock dessa 

avvecklas och helt ersättas med Eurokoder.    

 

Expanderad polystyren (EPS)- polystyrencellplast som framställs genom att små 

plastkulor smälts samman genom upphettning med ånga. I materialet framträder 

kulstrukturen mycket tydligt.  Produkten kallas i dagligt tal ibland för frigolit. 

 

Extruderad polystyren (XPS)- polystyrencellplast som framställs genom att smält 

styrenplast och kolväten får expandera ur ett munstycke och gjuts sedan till önskade 

dimensioner. Till skillnad från EPS så finns här inte den tydliga kulstrukturen. Produkten 

tillverkas av bland andra Paroc och kallas då Ecoprim. 

 

Konstruktionsvirke- Trävirke som sorterats och provats med avseende på hållfasthet. 

 Konstruktionsvirke finns i klasserna K35, K30, K24, K18, K12. Siffrorna anger virkets 

lägsta böjdraghållfasthet i MPa för respektive klass. 

 

Köldbrygga- Del av konstruktion med sämre isolerandeförmåga t.ex. genomgående 

trävirke i en ytterväggskonstruktion.  

 

OSB (Oriented Strand Board)- Skivmaterial som tillverkas av sammanpressad träflis och 

lim. OSB-skivor har blivit mycket populär inom byggsektorn och används många gånger 

istället för plywood, mycket beroende på att materialet har liknande egenskaper och ett 

lägre pris. 

 

Plywood (Kryssfaner)- Plywood består av ett antal korsande fanérskikt som limmas ihop 

till exempelvis skivor. Vanligen används furu men även andra träslag, t.ex. gran kan 

förekomma. 
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Polyuretancellplast (PUR)- Används som isolermaterial i bland annat kylskåp, husvagnar 

med flera. Materialet används även som isolerings material mellan t.ex. fönsterkarm och 

vägg och kallas i dagligt tal då för fogskum. 

 

Ramverkstimring- Äldre byggnadsteknik med stomme bestående av trästolpar, bjälkar 

och strävor i dimensioner som 6x6 tum och liknade. Ramverket bildar den bärande 

stommen för byggnaden och är vanligen synlig. I Sverige har byggnadstekniken mest 

förekommit vid byggnation av lador och kyrkor m.m. På engelska kallas byggnadssättet 

timberframing och kombineras ofta med ytterväggar och tak av element typ, SIPS.  

 

Tum- Äldre måttenhet motsvarar 2,54 cm. Måttenheten används än idag i dagligt tal vad 

beträffar trävirke, dock anges enheten då med vissa toleranser beroende på om virket är 

hyvlat eller ej.   

 

U-värde- Ett mått för ett material eller byggnadsdels värmeisoleringsförmåga. Enheten för 

U-värde är W/m
2
. U-värde benämns i tidigare litteratur för Kk-värde. 
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2. Metod 
 

Under författandet av denna rapport har vad gäller de beräkningar beträffande SIPS-

elementens lastupptagande förmåga med avseende på maximalt tillåten nedböjning, har 

främst kunskaper och litteratur som författaren av denna rapport tillskansat sig i de kurser i 

byggnadskonstruktion som ingått i utbildningen. Det har även förekommit omfattande 

studier av BBR, BKR samt Boverkets handbok Snö- och Vindlast. 

Dessa skrifter som ges ut av Boverket uppdateras löpande med tillägg fram till dess att en 

ny upplaga ges ut, vilket oftast sker med ett intervall av ett antal år. Detta medför att dessa 

skrifter alltid innehåller aktuella regler och normer vad gäller både utformning, 

dimensionering och övrigt förekommande regler och normer vad gäller byggnader. I övrigt 

har mycket tid lagts ned för att finna data för de i SIPS-elementen ingående materialen, 

detta har främst inneburit ett omfattande informationssökande på Internet. I övrigt har visst 

arbete lagts ned på att om möjligt försöka förklara gången för de beräkningar som utförts, 

detta redovisas främst i tillhörande bilagor men till viss del även under de teoriavsnitt som 

står att finna i rapporten. 

 

Vad gäller den utredning om vilken brandteknisk klass som SIPS-elementen kan tänkas 

tillhöra så är denna mest att se som en förstudie till vad för resultat ett eventuellt brandprov 

skulle kunna tänkas ge. Det är således att se mer som en diskussion och jämförelse mellan 

vissa generella godkännanden för väggar av träkonstruktion som finns. Det har främst 

förekommit litteraturstudier av BBR och Byggvägledning 6, vilken är en handbok i 

anslutning till BBR med avseende på brand. I övrigt har även här förekommit ett 

omfattande informationssökande på Internet vad gäller olika materials egenskaper då de 

utsätts för brand. Det som slutligen redovisas i rapporten är en utläggning om vad för slags 

brandteknisk klass SIPS-elementet bör kunna tillhöra och om de krav som ställs i BBR 

uppfylls med denna klass. Kraven ställs i BBR olika strängt beroende på vilken typ av 

byggnad som avses, En viss utredning om vilka typer av byggnader SIPS kan tänkas lämpa 

sig för utförs också.  
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3. Genomförande 

3.1 Teori nedböjning/deformationer 

 

Då ett konstruktionselement i form av en balk, platta, skiva eller liknande belastas uppstår 

deformationer i form av nedböjning. Det som är avgörande för hur stor nedböjningen blir 

är lastens storlek, materialets elasticitetsmodul, tvärsnittets axiala tröghetsmoment samt 

dess spännvidd. I beräkningarna som utförs i denna rapport antas elementen vara 

enkelspända. Detta innebär att de antas bära lasten i en riktning, således i elementets 

längsta längdriktning. 

 

Lasten anges i enheten newton (N) vid hållfasthetsberäkningar. En tyngd anges i enheten 

kilogram (kg). För att omvandla kilogram till Newton multipliceras tyngden med 

gravitationskonstanten vilken sätts till 10,0 i dessa sammanhang. Exempelvis ger en tyngd 

av 100 kg en belastning av 1000 N vilket oftast anges i kN vilket innebär att 100 kg 

motsvarar 1 kN belastning. 

3.2  Elasticitetsmodul 

 

Alla material är mer eller mindre elastiska. För t.ex. gummi är elasticiteten hög medan den 

är lägre för stål. Detta innebär att ett gummiband med en lika stor tvärsnittsarea som 

motsvarande stålstång sträcks betydligt längre vid samma belastning. Stål är alltså styvare 

än gummi. Måttet för elasticiteten kallas elasticitetsmodulen eller E-modulen för 

materialet. Stål har alltså en högre E-modul än gummi trots att gummi är mer elastiskt. E-

modulen definieras som den dragspänning ( σ) i pascal (Pa) som krävs för att uppnå en viss 

töjning (ε).  Detta samband kallas Hooke´s lag
5
. Enheten för E-modulen är pascal (Pa) och 

fås för olika material vanligen från tabellverk. 

3.3  Yttröghetsmoment 

 

Yttröghetsmomentet (I) är en storhet som endast är beroende av tvärsnittsytans form och 

storlek. Värdet för I kan beräknas med givna formler från tabellverk för olika 

tvärsnittsformer. Dessa formler kan härledas genom integrering av den så kallade 

böjformeln
6
. Enheten för I är m

4
. Yttröghetsmoment för areor som är sammansatta av delar 

av areor med kända tröghetsmoment kan beräknas med hjälp av följande gällande regler: 

 

1. Tröghetsmoment som hänför sig till samma axel kan direkt adderas eller 

subtraheras. 

2. Tröghetsmoment som hänför sig till olika men parallella axlar kan adderas till en 

enda axel genom att formeln som kallas Steiners sats används formeln 1. (se 

exempel 1 Bilaga A för förklaring).
7
 

 

Iz = I0+Aa
2
                   Formel 1. 

         

 

                                                
5 Burström P G (2007) Byggnadsmaterial uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Sida104-105 
6 Langesten B (2006) Byggkonstruktion 2 Hållfasthetslära tillämpning på trä och stål. Sida37-46 
7 Langesten B (2006) Byggkonstruktion 2 Hållfasthetslära tillämpning på trä och stål. Sida47-53 
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3.4  Sammansatta tvärsnitt 

 

Då ett tvärsnitt består av två olika material med olika E-moduler såsom är fallet med SIPS-

elementen beräknas ett ideellt tröghetsmoment Iid.  Det går till på så vis att det ena 

materialets E-modul divideras med det andras enligt formeln 2. Från denna formel fås en 

ideell area som då används för beräkningen av tvärsnittets ideella tröghetsmoment, se 

bilaga B för exempel. 

 

α = E2/E1                    Formel 2. 

 

 

 

               
              Figur 1. Illustration av materialens samverkan i ett SIPS-element 

 

 

                

Som visas i figur 1 bildar OSB-skivorna och PUR-skummet ett sammansatt tvärsnitt som 

kan liknas vid en I-balk (vanligen standardprofiler utförda i stål). Detta ger att den 

sammantagna lastupptagningsförmågan blir långt större än för materialen var för sig. 

Det som är viktigt att påpeka vad gäller sammansatta tvärsnitt är att sammanfogningen har 

fullgod vidhäftning så att ingen glidning mellan materialdelarna kan förekomma. Exempel 

på sådana sammanfogningar är limning av trä eller ingjutning av armeringsjärn i betong
8
 

samt även i fallet med SIPS-element vidhäftningen mellan den isolerande kärnan och 

ytbeklädnaden i form av OSB-skivor. 

 

Det kan i vissa fall vara så att vid sammansatta tvärsnitt, att det ena materialets E-modul är 

så pass mycket mindre att dess bidrag till det totala värdet för tröghetsmomentet blir utan 

betydelse. Enligt figur 1 bildar PUR-skummet livet till den I-balk som det sammansatta 

tvärsnittet liknas vid. Om enligt förda resonemang E-modulen för PUR-skummet är 

förhållandevis litet eller att något värde ej finns att tillgå, kan tvärsnittets tröghetsmoment 

beräknas genom att livet anses vara oändligt tunt. Detta innebär att livets tröghetsmoment 

blir oändligt litet.  

                                                
8 Langesten B (2006) Byggkonstruktion 2 Hållfasthetslära tillämpning på trä och stål. Sida54 
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Detta förhållningssätt ger också ett beräkningsresultat "på säkra sidan" dvs. ger en extra 

säkerhetsmarginal för att teoretiska resultat skall kunna avvika från verkliga i för stor 

utsträckning. Avståndet från flänsarnas tyngdpunktsaxel till tvärsnittets tyngdpunktsaxel är 

dock beroende av livets höjd, även om livet anses vara oändligt tunt påverkar det ändå 

storleken för tvärsnittets totala tröghetsmoment (se bilaga A).  

 

3.4 Beräkning av maximal nedböjning 

 

För att beräkna nedböjningen för en balk, platta eller liknade konstruktions element 

används med fördel handboksformler som står att finna i olika tabellverk. Då en platta som 

är enkelspänd skall beräknas kan en strimla av 1 meters bredd betraktas. Beräkningsgången 

blir således densamma som för en balk. För en fritt upplagd tvåstödsbalk med en jämt 

fördelad belastning blir nedböjningen störst i balkens mitt
9
.  Storleken för nedböjningen 

beräknas med formel 3.      

 

EI

ql
y

384

5 4

             Formel 3. 

 

 

          q = last(N) 

          l = spännvidd (m) 

         E = elasticitetsmodul (Pa) 

         I = tröghetsmoment (m4) 

        Y = nedböjning (m) 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Illustration av en fritt upplagd tvåstödsbalk med jämtutbredd last. 

 

 

 

  

Figur 3 illustrerar den teoretiska nedböjning som lasten skapar. I den totala lasten ingår 

balkens egentyngd samt när det gäller takelement eventuell egentyngd av 

taktäckningsmaterial. Den nyttiga lasten när det gäller takelement består av last från snö 

och vind. 

 

                                                
9 Langesten B (2007) Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik. Sida 110-116 
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Hur stor nedböjning som kan accepteras beror på vad för typ av konstruktion det är frågan 

om. Maximal tillåten nedböjning bestäms bl.a. utifrån estetiska synpunkter. Men för till 

exempel takbalkar/element och liknande får deformationerna inte bli så stora att 

taktäckningsmaterialet riskerar att gå sönder. Kraven kan dessutom ställas utifrån 

byggnadens avsedda funktion. Vedertaget används Limträhandbokens anvisningar vad 

gäller dimensionering för nedböjning. Detta då det i Sverige ej finns några andra tabellverk 

vad gäller maximalt acceptabel nedböjning. 

 

 

                                  
                                 Tabell 1. Tabell över acceptabla mått för nedböjning för olika konstruktioner10 

 

För konstruktionselement som inte är överhöjd bör nedböjningen av total last begränsas 

ytterligare till t.ex. 2/3 av tabellens värde. Detta ger enligt tabell 1 att den maximala 

nedböjning som kan accepteras för takbalken (takelement) som av handlas i denna rapport 

är 1/250 av total last inklusive egentyngd. Det är således spännvidden dividerat med 250 

som ger den maximalt acceptabla nedböjningen för SIPS-elementet i fråga. 

 

3.5 Dimensioneringsberäkningar 

 

Målet för dimensionering skall enligt BKR vara dels att konstruktionen inte ska gå till brott 

och dels att den ska vara beständig, dvs. att inte skadliga formförändringar eller sprickor 

ska uppstå under konstruktionens normala bruk. Ett brott i en bärande konstruktion innebär 

ofta betydande materiella skador och i många fall personskador, medan exempelvis en 

deformation som blir för stor normalt inte medför omfattande skador. Kravet på säkerhet 

måste därför sättas högre då det är fråga om dimensioneringsberäkningar med avseende på 

brott. Med hänsyn till denna olikhet görs skillnad på två dimensioneringsfall, 

dimensionering i brottgränstillstånd och dimensionering i bruksgränstillstånd. 

 

Ett brottgränstillstånd anses vara uppnått då konstruktionen är på gränsen till att ett brott av 

något slag uppstår. Detta kan gälla både hela stommen till en byggnad och en enstaka 

                                                
10 Carling O (2001) Limträhandbok. Sida 48 
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konstruktionsdel. Ett bruksgränstillstånd uppnås då konstruktionen är på gränsen till att 

inte uppfylla de krav som ställs med hänsyn till dess normala användning. Exempelvis kan 

detta vara att deformationer i en takkonstruktion blir så stora att vattenavrinningen 

försvåras. Det bör påpekas att vid många dimensioneringsberäkningar bestäms 

dimensionerna minst lika ofta av nedböjningsbegränsningar som av kraven på 

brottsäkerhet. Detta gäller i synnerhet horisontella stål- och träkonstruktioner, men ibland 

även t.ex. betongbjälklag
11

. 

 

De förutsättningar som gäller vid konstruktionsberäkningar innehåller i allmänhet 

osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter ifråga om belastningarnas storlek, 

materialhållfastheterna, beräkningsmetoderna eller avvikelser i konstruktionens 

dimensioner och form i förhållande till de värden som anges på ritningarna. Ett sätt att ta 

hänsyn till osäkerheterna vid dimensionering är att direkt tillämpa någon 

sannolikhetsteoretisk beräkningsmetod. Dimensionering baserad på sannolikhetsteoretiska 

metoder är arbetskrävande och används normalt endast i speciella situationer där behov 

finns av mer preciserade utvärderingar av säkerheten (t.ex. i kärnkraftverk och liknande). 

 

Vid normal dimensionering används den så kallade partialkoefficientmetoden
12

. Denna 

innebär att den statistiska behandlingen av säkerhetsproblemet innefattas i karakteristiska 

värden och partialkoefficienter. Storleken på dessa föreskrivs i gällande normer, det 

statistiska resonemang som ligger till grund för partialkoefficientmetoden finns således 

med i dessa värden. Detta förenklar arbetsgången vid dimensioneringsberäkningar. 

 

Vid praktiska beräkningar görs skillnad på följande partialkoefficienter: 

 

γf som förstorar lastvärdena med hänsyn till osäkerheter i lastantagandena och beräknings 

modellen. 

 

γm som reducerar hållfasthetsvärdena med hänsyn till osäkerheter hos dessa och med 

hänsyn till måttavvikelser och materialberoende osäkerheter i beräkningsmetoderna samt 

osäkerheter i tillverknings- och monteringsmetoder. 

 

γn som reducerar hållfasthetsvärdena med hänsyn till de skador som kan bli 

konsekvenserna av ett brott. 

Med hänsyn till omfattningen av de personskador som kan befaras uppkomma vid brott i 

en byggnadsverksdel, skall byggnadsverksdelen hänföras till någon av följande 

säkerhetsklasser
13

: 

 

Säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador. γn=1,0 

 

Säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador. γn=1,1 

 

Säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador. γn=1,2 

 

Olika grader av osäkerhet motiverar olika γf för olika slags laster. I brottgränstillståndet 

används ett lägre värde på γf för egentyngden än för vissa övriga laster, såsom snölast, 

                                                
11 Isaksson T et al (2005) Byggkonstruktion. Sida 19-27 
12 BKR (2003) 2:32. Sida 39 
13 BKR (2003) 2:115. Sida 29 
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vindlast och nyttig last mm. I brottgränstillståndet gäller oftast γm=1 eller 1,1 för 

konstruktionsstål, γm=1,3 eller lägre för trävirke och γm=1,5 för betong. 

 

För att brott i konstruktionsdelar inte skall uppstå krävs att lasteffekten inte överstiger 

bärförmågan, dvs. att: S<R. Beteckningarna S och R, som härrör från de franska orden 

"sollicitation" och "re´sistance" används huvudsakligen vid principiella resonemang. I 

konkreta fall förekommer oftast särskilda beteckningar för olika slag av lasteffekter och 

bärförmågor, t.ex. F för punktlast, q för utbredd last, M för moment och N för normalkraft.  

 

För lasteffekten och bärförmågan används så kallade karakteristiska värden Sk och Rk. Med 

Sk avses det värde på lasteffekten som med viss vald (liten) sannolikhet överskrids och 

med Rk det värde på bärförmågan som på motsvarande sätt underskrids. Även om 

sannolikheterna i båda fallen sätts mycket låga kan det inträffa att S överstiger R med brott 

eller otillåtet stor deformation som följd. Därför används ovanstående partialkoefficienter 

som enligt formel 4 beskrivs i det enklaste fallet
14

. 

 

γf Sk<
nm

kR


          Formel 4. 

 

 
γf = partialkoefficient för osäkerheter i lastantagande och beräkningsmodell 

 Sk = karakteristisk lasteffekt 

 γm = partialkoefficient för materialberoende osäkerheter 

 γn  = partialkoefficient för säkerhetsklass  
 Rk = karakteristisk bärförmåga 

 

De laster som förekommer på en konstruktion indelas i bunden last som har en entydigt 

bestämd fördelning över konstruktionen. Exempel på bunden last är egentyngd av 

byggnadsdelar och jord, samt vattentryck. I en del fall är lastens fördelning endast delvis 

att se som bestämd men anses ändå vid dimensionering ändå vara bunden. Detta gäller 

exempelvis snölast. Fri last som kan ha en godtycklig fördelning över konstruktionen. 

Exempel på fri last är last av varor i en lagerlokal och trafiklast på broar mm. 

Med hänsyn till variation i tiden indelas laster även i permanenta laster (G) som kan anses 

variera så litet eller långsamt att de kan anses vara konstanta i tiden. Exempel är 

egentyngder och jordtryck. Variabel last (Q) utgörs av övriga normalt förekommande 

laster. Exempel är snölast, last av inredning och personer (s.k. nyttig last). Olyckslast (Qa) 

som förekommer sällan och då oftast i samband med någon olyckshändelse. Exempel är 

explosion, brand eller påkörning av fordon
15

. 

 

Som utgångsvärden vid lastberäkningar används karaktäristiska lastvärden. En permanent 

lasts karakteristiska värde, gk, definieras som det värde som med sannolikheten 50 % inte 

överskrids. För en variabel last gäller att dess karakteristiska, qk, är bestämt statistiskt eller 

måste väljas så att sannolikheten för att det inte skall överskridas under ett år uppgår till  

98 %.  Värden för karakteristiska lastvärden står att finna i BKR, kapitel 3. 

 

Ett vanligt lastvärde erhålls om det karakteristiska värdet multipliceras med en 

lastreduktionsfaktor, ψ (psi), vilken för permanenta laster är 1,0 men som för variabla 

laster oftast har ett lägre värde. Vanligt värde för en variabel last ψqk blir således i 

                                                
14 Langesten B (2007) Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik. Sida 184-185 
15 Langesten B (2007) Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik. Sida 186-187 
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allmänhet mindre än det karakteristiska värdet. Som namnet antyder motsvarar det en last 

som konstruktionen normalt kan tänkas påverkad av. 

 

Då flera laster uppträder samtidigt sätts de samman till lastkombinationer. Då används 

partialkoefficenten γf, som förstorar lastvärdena, och lastreduktionsfaktorn ψ på följande 

sätt: 

 

I brottgränstillståndet gäller för permanenta laster γf = 1,0 eller γf = 0,85, beroende på vilket 

som blir mest ogynnsamt. Faktorn γf = 0,85 kan vara ogynnsam då den permanenta lasten 

används för att stabilisera konstruktionen t.ex. för en av vind lyftande kraft. För variabla 

laster gäller att en av dessa ska betraktas som huvudlast, qhk, med γf = 1,3 och ψ = 1,0. För 

övriga laster gäller γf = 1,0 och ψ väljs enligt de värden som anges i BKR. Denna reduktion 

som används om mer än en variabel last är verksam, motiveras av att sannolikheten är 

mindre för att karakteristiska lastvärden ska inträffa samtidigt hos två eller flera variabla 

laster än hos en enda last. I bruksgränstillståndet gäller för alla laster γf = 1,0 och ψ väljs 

enligt de värden som anges i byggnormen
16

. 

 

Sammanfattningsvis gäller att dimensionerande lastkombination i brottgränstillstånd ofta 

blir enligt formel 5 och i bruksgränstillstånd enligt formel 6. 

 

qd = gk+1,3qhk+∑ ψ qhk             Formel 5. 

 

 

 

 

 qv = gk+∑ ψ qhk                             Formel 6. 

 

 
 

                                                
16 Langesten B (2007) Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik. Sida 190 
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3.6 Snölast 

 

Snölast skall antas vara variabel och bunden last och den skall bestämmas som tyngden per 

horisontal area. Vid bestämning av snölast skall även inverkan av byggnadsverkets form 

och snöanhopningar till följd av vindpåverkan, ras och glidning beaktas
17

. Snölastens 

tyngd skall bestämmas enligt formel 7. 
 

 

SK = μCtS0                 Formel 7. 

 

 
Sk = karakteristiskt värde för snölast på tak 

 μ =formfaktor som beror av takytans form och av risk för snöanhopning till 
följd av vind, ras och  

     glidning 

 Ct = termisk koefficient som beror på energiförluster genom tak eller annan 

termisk påverkan 

 S0 = snölastens grundvärde på mark (kN/m
2
) 

                

 

I formel 7 är Ct normalt = 1,0. För tak med liten värmeisolerande förmåga över varaktigt 

uppvärmt utrymme kan Ct sättas mindre än 1,0. Exempel på sådana alternativa värden står 

att finna i Boverkets handbok Snö- och Vindlast. För beräkning av formfaktor för tak se 

figur 4. 

 

                         
            Figur 4. Formfaktorer för olika takformer och taklutningar18 

 

 

Enligt figur 4 blir formfaktorn för ett sadeltak större på ena sidan. Detta beror på den 

snöanhopning på grund av vind som beräknas ske på takets läsida. Vid dimensionering av 

sadeltak för samtidigt snö- och vindlast kan snölasten antas jämnt fördelad över hela 

takytan med formfaktorn lika med μ1. 

                                                
17 BKR (2003) 3:5. Sida 62 
18 Boverkets handbok Snö- och Vindlast (1997). Sida 65 
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För att omvandla den karakteristiska snölasten används formel 8. Lastreduktionsfaktorn ψ 

fås från BBK eller Boverkets handbok Snö- och Vindlast (se tabell 2) där även snölastens 

grundvärde på mark S0 står att finna för landets samtliga kommuner (se tabell 3 för 

exempel). Begreppet snözon innebär att för t.ex. ett område där S0 är lika med 1,5 kN/m
2
 så 

är detta område beläget i snözon 1,5. 

 

S = ψ SK                  Formel 8.  

 

 

S = snölastens vanliga värde (kN/m2) 

Ψ = lastreduktionsfaktor 

Sk = karakteristiskt värde för snölast på tak 

 

 

 

 

                                 
                                 Tabell 2. Värden för lastreduktionsfaktor i förhållande till snölastens grundvärde19 

 

 

Tabell 2 visar lastreduktionsfaktorn för olika grund värden för snölasten. Märk väl hur 

reduktionsfaktorn ökar med ett ökande grundvärde för snölasten. 

 

                         

Kommun S0 (kN/m
2
) 

Höganäs 1,0 

Mölndal 1,5 

Linköping 2,0 

Mariestad 2,5 

Orsa 2,5-3,0
b
 

                   
                                    Tabell 3. Exempel på snölastens grundvärde för olika kommuner. 

 

Enligt tabell 3 gäller för not b att det övre värdet i intervallet gäller i högre belägen terräng. 

I tveksamma fall väljs det högsta värdet. Som allmän tumregel gäller att snömängden ökar 

med ca 15 % per 100 m höjdökning
20

. 

 

 

                                                
19 Boverkets handbok Snö- och Vindlast (1997) Sida 64 
20 BFS 2006:11 .BKR 10. 
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3.7 Egentyngd 

 

Egentyngd räknas som en permanent last och är dessutom bunden. Den beräknas som 

summan av bärverkets tyngd och summan av övriga byggnadsdelar, t.ex. 

yttertakskonstruktion med tillhörande taktäckningsmaterial. Osäkerheten i värdena för 

egentyngden är normalt mycket små varvid det karakteristiska värdet Gk normalt sätts lika 

med medelvärdet. Detta innebär att egentyngden kan beräknas på grundval av nominella 

mått enligt ritning och av dokumenterade värden för tungheten (tyngdkraft per 

volymsenhet) för de material som ingår i konstruktionen. Tungheter för vanliga 

byggnadsmaterial fås från handböcker och från produktdatablad. Exempel på egentyngder 

för olika material ges i tabell 4. 

 

 

Material Massa (kg/m
3
) gravitationskonstant Egentyngd (kN/m

3
) 

OSB-skiva
21

 600 10 6 

Gipsskiva
22

 720 10 7,2 

PUR
23

 44 10 0,44 

Betongtakpannor
24

 2400 10 0,360 (kN/m
2
) 

Korrugerad plåt
25

 9600 10 96 

 
Tabell 4. Exempel på egentyngder för ett antal olika byggnadsmaterial. 

 

 

Tabell 4 visar exempel på egentyngder för olika byggnads material. Ur tabellen kan utläsas 

att egentyngden för korrugerad plåt är långt större än för betongtalkpannor. Det är 

emellertid så att de värden som anges i tabellen är i enheten kN/m
3
. Hänsyn till materialens 

tjocklek tas först då egentyngden anges i enheten kN/m
2
. Detta innebär att ett tak täkt med 

betongpannor får en större egentyngd än ett tak belagt med korrugerad plåt då plåtens 

tjocklek vanligen endast är 0,4-1,5 mm och betongpannornas ca 20mm. Vid 

dimensionerings beräkningar i både brott- och bruksgränstillstånd medräknas 

egentyngderna således som en permanent och bunden last. 

 

 

 

 

                                                
21 http://www.krono.com/cms/dokumente/100076_32191/d9230eo1/charF4s_web.pdf/datum 2009-04-30 kl 
12:15 

 
22 http://www.gyproc.se/produkter/gyproc+gipsskivor/standardgipsskivor/normal+tjocklek/datum 2009-04-

30 kl 13:36 

 
23 http://www.elastogran.com/cms/dokumente/12301_d362/charh2202_web.pdf/datum 2009-04-29 kl 11:35 

 
24 http://www.benders.se7ctxserver/picpath/public/bilder7tak/pdf/takpannor_9006.pdf/datum 2009-04-30 kl 

12:38 

 
25 http://www.planja.com/upload/se/Dokuments/ovrigt_pdf/profildata_stal.pdf/datum 2009-04-30 kl 12:42 
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3.8  Teori brand 

 

För att brand skall kunna uppstå behövs syre, värme och bränsle. Om någon av dessa tre 

faktorer inte finns att tillgå kommer inte brand att utvecklas. I byggnader där människor 

vistas behövs syre och värme. Bränslet däremot går att variera beroende på vilka material 

som byggnaden byggs upp av. Material har ett innehåll av energi som frigörs vid brand. 

Det redovisas i Megajoule per kg (Mj/kg). plaster är ofta gjorda av olja, som har ett stort 

energiinnehåll. De vanliga plasterna polyeten, polystyren och polyuretan har ett stort 

energiinnehåll som avges vid brand. Det är mellan 25 och 43 Mj/kg, ungefärligen lika 

mycket som bensin som innehåller 45Mj/kg. Trä innehåller ca 19 Mj/kg
26

. I detta avseende 

är då cellplast och liknande sämre än t.ex. mineralull som inte är brännbart. 

Brandsäkerheten hos lättandtändliga isoleringsmaterial kan klaras genom att använda 

flamskyddsmedel eller genom att materialet i fråga skyddas av ett mer svårantändligt 

materialskikt.  

 

Ett material som anses vara svårantändligt är gips då vanligen i byggnadssammanhang i 

formen av skivor som används för invändig tak- och väggbeklädnad. En 13 mm standard 

gipsskiva innehåller ca 2 liter kristallbundet vatten per m
2
 som förångas när skivan värms 

upp av en brand
27

. Detta medför att branden hindras att tränga igenom skivan under tiden 

förångningen pågår. Gipsskivans baksida håller då en temperatur kring 100°C och det är 

först då större delen av vattnet förångats som skivans temperatur ökar och värmen sprider 

sig till bakomvarande material. När en gipsskiva utsätts för brand förlorar den först den 

kartong som finns på brandsidan och därefter börjar förångningen av det bundna 

kristallvattnet. Detta innebär att gipsytan är öppen på brandsidan och vid förlusten av 

kristallvattnet krymper gipsen. Gipsen spricker sönder och hålls på plats av kartongskiktet 

på skivans baksida. Efter en viss tid faller gipsskivebitarna ned och branden kan angripa 

underliggande skivor eller isolering och liknande. Under en brand med normalt 

brandförlopp och där temperaturen efter 12 minuters brandpåverkan i rummet nått upp till 

över 650°C innebär detta att temperaturen bakom en 13 mm standardgipsskiva är ca 

100°C. 

 

Trä har den egenskapen att det är brännbart men behåller sin bärförmåga proportionellt 

mot den minskning av tvärsnittsytan som branden medför. För en pelare av 

konstruktionsvirke antas förbränningen fortgå vinkelrätt mot de brandutsatta ytorna med en 

hastighet av 50 mm/h
28

. Konstruktioner av trä kan således dimensioneras efter 

förutsättning att konstruktionen skall uppfylla bärförmågan under en viss tid om den utsätts 

för brand genom att grövre virkesdimensioner används. Vid dimensionering av bärförmåga 

vid brand behöver dock inte full last av t.ex. snö och nyttiglast. Detta har sin grund i att en 

eventuell snölast minskar genom avsmältning under brandförloppet. Detta innebär att den 

dimensionerande bärförmågan i detta avseende är lägre än den då konstruktionen inte 

utsätts för brand.   

 

 

 

 

                                                
26 http://www.srv.se/templates/SRV_page_21381.aspx/ datum 2009-04-21 kl 13:20 
27 http://wwwbyggsystem.knaufdanogips.se/physics/ph_fire/products.html/ datum 2009-04-29 kl 15:40 
28 Backvik B et al (1996) Brandskydd Byggvägledning 6. En handbok i anslutning till boverkets byggregler. 

Sida 206 
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3.9 Tekniska egenskapskrav 

 

 

De tekniska egenskapskrav som ställs på byggnadsverk beträffande brand och brandskydd 

är enligt 4§ i BVF
29

, förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk: 

Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att. 

 

1. Byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid. 

 

2. Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas. 

 

3. Spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas. 

 

4. Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på 

annat sätt. 

 

5. Räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktas. 

 

3.10 Brandtekniska klasser 

 

Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i olika 

brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika 

typer av funktionskrav. Byggnadsdelarna indelas i följande klasser
30

: 

 

 R . Bärförmågan, R, är ett byggnadselements förmåga att motstå brand på en eller 

flera sidor, vid en specificerad last under en tidsperiod utan att förlora sin stabilitet. 

Funktionskravet varierar beroende på konstruktionstyp. 

 

 E. Integriteten, E är förmågan hos ett byggnadselement, med en avskiljande 

funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den 

oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser.  

 

 I. Isolering, I, är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan 

bibehålla temperaturen på den oexponerade sidan under en viss nivå. 

 

 W. Strålning, W, är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan 

tillse att värmestrålningen från den oexponerade sidan är under en viss nivå. 

 

 M. Mekanisktmotstånd, M, är förmågan hos ett byggnadselement att motstå en 

mekanisk stöt. Ett prov genomförs för elementet i fråga direkt efter att det provats 

under önskad tid för annan klassificering (R, E och/eller I). 

 

                                                
29Backvik B et al (1996) Brandskydd Byggvägledning 6. En handbok i anslutning till boverkets byggregler. 

Sida 9 
30 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

http//www.sp.se/sv/index/services/fire_classes/sidor/default.aspx/datum 2009-04-20 kl 12:15 

 

file:///F:/exjobb%202009/exjobb%20partelow%2004-19.doc


Jesper Stålarm  2009-06-04 

Structural Insulated Panels SIPS- utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning 

 

22 

 

 C. Självstängning, C, är förmågan hos branddörrar att automatiskt stängas. 

Provning av den självstängande förmågan görs vid normaltemperatur. 

Kravspecifikation för den självstängande förmågan ges i standarden EN 14600. 

 

 S. Röktäthet, S, är förmågan hos ett byggnadselement att reducera eller eliminera 

gas- eller rökläckage från en sida av elementet till den andra. 

 

 K. Brandskydd, k, är förmågan hos en skyddande beklädnad att skydda det 

bakomliggande materialet mot antändning, förkolning och annan skada under en 

specificerad tidsperiod.   

 

Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 

minuter. Exempelvis: EI 30, EI 60, RE 120, REI 30. 

 

 

 

Byggnader delas in olika byggnadsdsklasser beroende på användningsområde och 

antalet våningar. Vid klassindelningen skall hänsyn tas till sådana faktorer som 

påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid 

sammanstörtning av byggnaden. Byggnader där brand medför stor risk för person 

skador skall utföras i byggnadsklass 1 (BR 1). I sådana byggnader ställs de högsta 

kraven på bland annat ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner
31

. 

Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskador skall utföras i klass 

BR 2. Övriga byggnader får utföras i klass BR 3.  

 

 BR1: Byggnader med fler än 3 våningar. Byggnader med 2 våningar för 

tillfällig övernattning, för sjuka och/eller handikappade o dyl eller med 

samlingslokal på andra planet. 

 

 BR2: Byggnader med 2 våningar med fler än två bostadslägenheter eller med 

samlingslokal i bottenplanet eller med en byggnadsarea större än 200m
2
. 

Samt enplans vårdanläggning och samlingslokaler. 

 

 BR3: Övriga byggnader t.ex. en- och tvåfamiljshus 

 

 

 

                                                
31 BBR 5:21 (2006). Sida 97 
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Tabell 5. Föreskriven brandteknisk klass för byggnad i klass BR2 eller BR3 med avseende 

på bärförmåga32 

 

 

Den byggnadstyp som avhandlas i denna rapport är av typen enfamiljshus således enligt 

ovanstående så tillhör en sådan byggnad byggnadsklass 3 (Br3). I tabell 5 visas olika krav 

för bärförmågan hos lika konstruktionselement. Det som undersöks i denna rapport är vad 

för brandteknisk klass ett SIPS-element isolerat med PUR tillhör. Ur tabell 5 kan utläsas att 

kravet enligt BBR för bostadshus i Br3 är R 15.  

 

I BBR ställs även krav på skydd mot brandspridning mellan byggnader. Enligt BBR 5:72 

lyder att byggnader som uppförs närmare gränsen mot granntomt än 4,0 meter, skall 

utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet 

gäller inte om avståndet till byggnader på granntomten ändå blir minst 8,0 meter. 

Brandspridning skall försvåras genom att strålningsnivån på grannbyggnader blir låg vid 

brand och att flammorna från brinnande byggnader inte når grannbyggnader. Brandskyddet 

får utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktioner, skyddsavstånd eller en 

kombination därav. För byggnader i tomtgräns skall brandskyddet utgöras enbart av 

brandtekniskt avskiljande konstruktion
33

. Mellan byggnader i högst två våningsplan behövs 

inte någon brandvägg om risken för brandspridning förebyggs på annat sätt. Mellan 

sammanbyggda eller närbelägna småhus kan risken förebyggas genom att byggnaderna 

avskiljs så att brandspridning förhindras i minst 60 minuter. Avskiljande konstruktioner i 

lägst klass EI 60 uppfyller dessa krav. Även en kombination av en lägre klass med ett givet 

avstånd till närbelägen byggnad kan uppfylla kraven (se tabell 6). I övrigt kan brandvägg i 

en- och tvåvåningsbyggnader undvaras om grannarna är ense om det och någon risk för 

spridning av brand till annan bebyggelse inte föreligger
34

. 

 

 

 

 

 

                                                
32 BBR 5:82 (2008). Sida 139 
33 BBR 5:72 (2008). Sida 134 
34 Backvik B et al (1996) Brandskydd Byggvägledning 6. En hanbok i anslutning till boverkets byggregler. 

Sida 176-177 
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Utförande av mot varandra 

vettande ytterväggar 
Minsta inbördes avstånd (m) om 

räddningstjänstens insatstid är 
> 20 min ≤ 20 min ≤ 10 min 

1.  EI 60 (inkl dörrar) utan 

fönsteröppningar -gäller 

endera väggen 

- - - 

2. EI 30 (inkl dörrar) utan 

fönsteröppningar 
- - - 

3. EI 30 (inkl dörrar) med 

högst 1,0 m2 fönsterarea 

4,0 2,0 2,0 

4. EI 30 med högst 4,0 m2 

fönsterarea 

6,0 5,0 4,5 

5. EI 30 utan begränsning av 

fönsterarean 

8,0 6,0 5,0 

         Tabell 6. Exempel på avskiljande klass EI 60 eller likvärdig kombination av lägre klass och inbördes  

           avstånd mellan byggnader
35

. 

 

 

 Tabell 6 visar exempel på kombinationer av skyddsavstånd och brandtekniskt utförande av 

ytterväggar till småhus som kan anses motsvara avskiljande klass EI 60. Kraven 

beträffande inbördes avstånd mellan byggnader ställs utifrån räddningstjänstens beräknade 

insatstid. Med insatstid avses tiden från alarmering av insatsstyrkan till dess den påbörjar 

det egentliga räddningsarbetet. Ur tabell 6 kan till exempel utläsas att ett friliggande 

småhus med ett avstånd till närliggande byggnad av minst 8 m och en insatstid av 20 

minuter eller mer uppfyller kravet för EI 60 om väggen utförs i brandklass EI 30 i 

kombination med erforderligt avstånd (se bilaga C för exempel på brandtekniska 

lösningar). 

 

Följande exempel på avstånd mellan grupper av småhus kan anses likvärdiga med 

uppdelning genom brandvägg i klass REI 60-M
36

 

 
Räddningstjänstens insatstid (min) > 20 ≤ 20 ≤ 10 

Avstånd mellan grupper av småhus (m) 8,0 6,5 5,0 

                Tabell 7. Exempel på avstånd mellan grupper av småhus 

 

Ur tabell 7 kan utläsas att ett avstånd av 8 meter eller mer till närliggande byggnad kan 

anses uppfylla kravet för brandklass REI 60-M om räddningstjänstens insatstid är mer än 

20 minuter. Kravet för skydd mot brandspridning mellan byggnader kan då för småhus i 

klass Br3 kan således uppfyllas dels genom erforderlig brandklass för väggen (EI), 

överenskommelse grannarna emellan om att brandspridningsrisk ej föreligger eller att ett 

tillräkligt stort skyddsavstånd tillämpas till närliggande byggnad. Dessa regler gäller dock 

endast för småhus. Vad gäller flerbostadshus och övriga byggnader i byggnadsklasser Br1 

och Br2 är kraven generellt högre för konstruktionsdelarnas bär- och brandavskiljande 

förmåga vilket medger färre avsteg från de föreskriva klasser som står att finna i BBR för 

aktuell byggnadstyp. 

                                                
35 Backvik B et al (1996) Brandskydd Byggvägledning 6. En hanbok i anslutning till boverkets byggregler. 

Sida 176-177 

 
36 Backvik B et al (1996) Brandskydd Byggvägledning 6. En hanbok i anslutning till boverkets byggregler. 

Sida 178 
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4. Resultat  

4.1 Resultat nedböjning 

De beräkningar som utförts för att bestämma maximal lastupptagande förmåga för SIPS-

element på tak har utförts enligt följande: I beräkningar av tröghetsmoment för det 

sammansatta tvärsnitt som OSB-skivorna och polyuretanskummet bildar har endast E-

modulen för OSB-skivorna använts
37

. Detta då exakta uppgifter om E-modul för PUR med 

avseende på böjning ej funnits att tillgå samt att denna bör ha en ringa storlek. E-

modulerna för de olika materialen har jämförts för ren dragning, det framkommer då att E-

modulen för PUR är långt mycket lägre än den för OSB-skivorna således ger detta enligt 

fört resonemang i teori avsnittet att resultatet endast påverkas marginellt om E-modulen för 

PUR ej tas med i beräkningarna (se bilaga D för beräkning av tillåten last). 

 

Spännvidd (m) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

Isolertjocklek (mm)         Tillåten last kN/m
2
 då max tillåten nedböjning L/250 

220 12,9 8,1 5,4 3,8 2,8 2,1 1,6 1,3 

195 10,3 6,5 4,3 3,0 2,2 1,7 1,3 1,0 

170 7,9 5,0 3,3 2,4 1,7 1,3 1,0 0,8 

145 5,9 3,7 2,5 1,8 1,3 1,0 0,7 0,6 
Tabell 8. Resultat av beräkningar för maximalt tillåten last kN/m2 med avseende på nedböjning i 

bruksgränstillstånd för SIPS-element på tak. 

 

Tabell 8 visar den maximala last kN/m
2
 kan bära med avseende på att nedböjningen ej 

skall bli större än l/250 i bruksgränstillstånd (se bilaga D för beräkningsexempel). De 

värden som redovisas i tabellen är exklusive egentyngd från SIPS-elementen samt från 

taktäcknings material (se tabell 4).  

Exempel för beräkning av lämplig tjocklek och spännvidd för takelement då snölast och 

egentyngd innefattas i beräkningarna står att finna i bilaga C. 

 

Ur tabell 8 framgår den stora betydelse som spännvidden har för den maximala last som 

takelementet kan belastas med. Exempelvis kan jämföras då isolertjockleken är 220 mm 

och spännvidden 4 m kan elementet uppta en last av 5,4 kN/m
2
 (540 kg/m2). Ökas 

spännvidden till 5 m minskar den maximalt tillåtna lasten till 2,8 kN/m
2
, således nästan en 

halvering av lasten. En vidare jämförelse mellan isolertjocklekar visar betydelsen av 

elementets tjocklek för den lastupptagande förmågan. Detta ger att den lastupptagande 

förmågan kan ökas dels genom att öka tjockleken på takelementet eller att ett sekundärt 

bärverk i form av förslagsvis tvärgående takåsar införs i takkonstruktionen för att minska 

spännvidden. Enligt tabell 9 har isolertjockleken mindre betydelse för takelementets 

egentyngd dock har valet av taktäckningsmaterial en viss betydelse för den totala 

egentyngden. 

 

Isolertjocklek (mm) 220 195 170 145 

Egentyngd totalt med 

betongtakpannor (kN/m
2
) 

0,70 0,68 0,67 0,66 

Egentyngd totalt med 

korrugerad plåt (kN/m
2
) 

0,38 0,37 0,36 0,35 

Tabell 9. Total egentyngd för takelement vid olika isolertjocklekar och taktäckningsmaterial. 

                                                
37 http://www.krono.com/cms/dokumente/100076_32191/d9230eo1/charF4s_web.pdf/datum 2009-04-30  
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Enligt tabell 9 bidrar betongtakpannor med ungefärligen dubbelt så mycket egentyngd som 

korrugerad plåt. I tabell 10 redovisas exempel för snölastens vanliga värde vid taklutningen 

40° för olika snözoner.  

 

 

 

Snözon 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 

Taklutning 40° μ   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

SK (kN/m
2
) 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,6 4,4 

ψ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

S (kN/m
2
) 0,48 0,84 1,12 1,75 1,92 2,24 2,88 3,52 

 

Tabell 10. Snölastens vanliga värde S vid taklutning 40° för olika snözoner. 

 

Genom att addera snölastens vanliga värde från tabell 10 med egentyngden för 

takelementet från tabell 9, kan sedan en avläsning av maximal spännvidd göras i tabell 8 

(se även bilaga C för beräknings exempel). En sådan jämförelse ger att ett SIPS-element 

med en isolertjocklek av 220 mm med taktäckningsmaterial av korrugerad plåt klarar en 

spännvidd av 5,5 m om byggnaden i fråga är belägen i snözon 5,5 vilket är att se som något 

av ett extremfall (byggnader belägna i fjällkedjan och liknande). Generellt kan sägas att de 

mest förekommande snözonerna i Sverige ligger i intervallet mellan 2,0–3,5. I detta 

intervall kan spännvidder mellan 5-6 m tillåtas för ett SIPS-element med en isolertjocklek 

av 220 mm beroende på taktäckningsmaterial utan att nedböjningen blir för stor (detta vid 

en taklutning av 40°). Vid en minskning av isolertjockleken minskar den lastupptagande 

förmågan och således den maximalt tillåtna spännvidden, men även u-värdet 

(värmeisoleringsförmågan) minskar. Detta kan föra resonemanget i den riktningen att de 

SIPS-element med större isolertjocklek är att föredra förutsatt att dessa egenskaper krävs 

för byggnaden i fråga. 

                             

 

                                 
                                
                                Bild 3. Demonstration av SIPS-elements lastupptagandeförmåga samt nedböjning38 

 

Bild 3 illustrerar nedböjningen av ett SIPS-element. Av bilden framgår att nedböjningen 

troligen är större än de L/250 som använts i beräkningarna i denna rapport, den påförda 

lasten är dock troligen betydligt större än de snölaster och egentyngder som använts i 

beräkningarna. 

                                                
38 Morley M (2000). Building with Structural Insulated Panels. Sida23 
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4.2 Resultat brand/brandklass 

 

För att bestämma brandklass för en konstruktion måste omfattande provningar och 

eventuella beräkningar utföras av ackrediterad instans som t.ex. SP Sveriges Tekniska 

forskningsinstitut. Det som utförs i denna rapport är en jämförelse mellan SIPS-

konstruktionen och de exempel för konstruktionslösningar som står att finna i bilaga D. 

Detta är således endast att se som en analys av vilken brandklass som SIPS-blocket i fråga 

troligen skulle tillhöra om en fullskalig provning utförs. Resultatet måste därför användas 

med stor försiktighet. Den som i något sammanhang åberopar resultaten från rapporten bär 

självt ansvaret. Nedan i figur 5 och 6 visas den ytterväggskonstruktion som avses jämföras 

med de i bilaga E. 

 

 

                        
 
                       Figur 5. Illustration av väggelement isolerat med 145mm PUR. Vy från sidan.  

 

              
            Figur 6. Illustration av väggelement isolerat med 145mm PUR. Vy sett uppifrån i övrigt lika figur 5. 
 

 

Bild 5 och 6 visar ett väggelement med en isolertjocklek av 145 mm bestående av PUR. 

Elementet är på båda sidor beklätt med en 12 mm OSB-skiva. Invändigt är väggen beklädd 

med en 13 mm gipsskiva. Utvändigt är väggen i detta exempel beklädd med en 22 mm 

liggande träpanel. Beträffande in- och utvändig beklädnad så kan dessa även bestå av andra 

material såsom t.ex. tegel, puts, panel, mm. 
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Avgörande för väggelementets bärförmåga är den samverkan som OSB-skivorna och 

kärnan av polyuretanskum har för bildandet av det sammansatta tvärsnittet. Denna 

samverkan ger enligt avsnitt 3.4 väggelementets bärförmåga. Den av en eventuell brand 

orsakade temperatur ökningen kan mycket väl tänkas medföra att PUR-skummet och OSB-

skivorna ej längre samverkar, vilket då innebär att konstruktionens bärförmåga avsevärt 

försämras. Vid vilken temperatur detta inträffar är helt beroende av vilken typ av PUR som 

används i det aktuella SIPS-elementet.  

 

För tillexempel har ett vanligt förekommande 1-komponents expanderande fogskum typ 

Sika Boom-S
39

 en temperaturbeständighet under kortare perioder mellan -65°C till 

+130°C. Ett av de  PUR-skum (Elastopor H 2100/1) som används av ISOTEC ab för i 

huvudsak isolering av skarvar av rör i fjärrvärmeledningsnät
40

 har en 

temperaturbeständighet av 140°C (se även bilaga F). Det har således stor betydelse för 

konstruktionens värmetålighet vilken typ av PUR som används. Temperaturbeständighet är 

dock oftast i storleksordningen 100-140°C. EPS-cellplast och XPS-cellplast har generellt 

en något lägre temperaturbeständighet ca +100°C
41

.  

 

Beträffande vilken brandteknisk klass ett SIPS-element isolerat med PUR tillhör så är det 

då i första hand av intresse att undersöka under hur lång tid temperaturen i isolerkärnan 

kan tänkas understiga ca 100°C. I avsnitt 3.8 framgår den stora betydelse som beklädnaden 

i form av gipsskivor har för elementets brandmotstånd. 

Sammantaget kan då sägas att gipsskivan står emot brand i ca 12 minuter i det avseendet 

att temperaturen på baksidan av materialskiktet ej skall vara högre än ca +100°C. I 

kombination med den bakomliggande OSB-skivan är det då inte helt orimligt att anse att 

materialskikten i kombination med varandra står emot en eventuell brand i ca 15 minuter i 

det avseende att isolerkärnan ej skall utsättas för en högre temperatur än ca +100°C. Enligt 

detta resonemang tillhör konstruktionen då brandteknisk klass R 15 (se bilaga E) i det 

avseende att konstruktionen efter att utsatts för brand under längre tid än 15 minuter 

avsevärt tappar sin bärförmåga, hur stor minskningen i bärförmåga och hur snabbt den sker 

då temperaturen stiger i SIPS-elementet kan endast undersökas genom ett fullskaligt 

brandprov. Enligt ovanstående resonemang kan då konstruktionen i fråga även anses ha 

den avskiljande och isolerande förmågan av en eventuell brand av 15 minuter, detta 

innebär klass EI 15. Anledningen till att konstruktionen tillskrivs samma klass vad 

beträffar avskiljande och isolerande förmåga som bärförmåga bygger på det faktum att 

konstruktionen riskerar att störta samman då bärförmågan avsevärt försämras. 

Sammantaget kan då konstruktionen anses tillhöra den brandtekniska klassen REI 15.  

 

Enligt tabell 5 är kravet för en byggnad i byggnadsklass 3 att konstruktionen skall vara 

lägst av brandtekniskklass R 15 med avseende på bärförmåga. 

Detta krav uppfylls om konstruktionen enligt ovan förda resonemang bekläds med ett lager 

gipsskivor invändigt. Enligt avsnitt 3.10 kan brandspridning mellan byggnader i klass Br3 

förhindras genom att ett tillräkligt stort skyddsavstånd tillämpas till närliggande byggnad. 

Enligt tabell 7 innebär detta att en byggnad belägen så att räddningstjänstens insatstid är 

mer än 20 minuter uppfyller detta krav om avståndet till närbelägen byggnad är 8 m eller 

mer.  

 

                                                
39 http://www.sika.se/sikaboom-s_fogskum.asp/datum 2009-05-13 kl 9:15 
40 Telefon intervju med Danne Svensson ISOTEC ab Mora 2009-05-13 
41 http://www.sundolitt.se/default.asp?menu/datum 2009-05-13 kl 9:35 
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Ett möjligt alternativ för att förbättra konstruktionens brandtålighet är att montera fler lager 

gipsskivor invändigt. En ökning från ett lager till två alternativt tre bör enligt ovan förda 

resonemang angående gipsskivornas värmeisolerande förmåga, kunna öka tiden för vilken 

konstruktionen förmår stå emot en eventuell brand till ca 30 minuter. Detta innebär 

sammantaget då att en sådan konstruktion placeras i den brandtekniska klassen REI 30. 

Detta medger ett minskat skyddsavstånd till närbelägna byggnader och i viss mån 

möjliggör det brukandet av konstruktionen i fråga i byggnader som kräver denna 

brandtekniska klass.  

 

Att enligt detta resonemang tillskriva konstruktionen en högre brandteknisk klass än  

REI 30 utan att genomföra fullskaliga brandtest kan ej anses rimligt. 

Dock kan sägas att ovan förda resonemang är fört utifrån de förutsättningar att hela 

konstruktionselementet förlorar sin bärförmåga och således också sin avskiljande förmåga 

omedelbart då temperaturen i isolerkärnans yta överstiger 100°C. Hur snabbt bärförmågan 

sedan försämras kan endast undersökas genom provning och är mycket beroende av vilka 

specifika egenskaper det PUR som använts som isolering har.  

 

Ovan förda resonemang om vilken brandklass SIPS-elementen tillhör har förts utifrån de 

förutsättningar att elementen används som bärande konstruktionsdelar. Då husstommen 

uppförs med ramverkstimring utnyttjas ej väggelementens självbärande funktion då de 

monteras utanpå stommen (se bild 4). Det är då enligt avsnitt 3.8 möjligt att dimensionera 

bärverket med dimensioner av den storleksordningen att väggen får en bärförmåga vid 

brand av klass R15 och därutöver. En jämförelse med de exempel som står att finna i 

bilaga E vad gäller brandklasser för väggar av träkonstruktion ger att väggkonstruktionen i 

fråga kan anses ha brandteknisk klass EI 30. Denna klass fås om det bortses från isolerings 

materialet vilket kan anses endast ringa bidra till den avskiljande förmågan såtillvida att 

inte ett brandklassat isolermaterial används. Det krävs således inte någon invändig 

beklädnad av gipsskivor för att uppnå denna klass, de beklädnadsskivor som avses i bilaga 

E är då i detta fall de OSB-skivor som elementet är beklätt med. Invändig beklädnad av 

exempelvis träpanel eller liknande samt den utvändiga beklädnaden bestående av träpanel, 

tegel och liknande med tillhörande luftspalt (se figur 5) bidrar även de till konstruktionens 

avskiljande och isolerande förmåga. Med en isolering bestående av brännbart material kan 

dock troligtvis inte tillskrivas någon högre klass än EI 30, dessa materialskikt kan ändå 

anses styrka konstruktionens plats i angiven klass. Den sammantagna brandtekniska 

klassen för väggkonstruktionen då den bärande stommen utgörs av ramverkstimring blir 

således beroende av de dimensioner som väljs för virket. Den avskiljande förmågan blir 

enligt ovan förda resonemang aldrig högre än klass EI 30.   
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                             Bild 4. Illustration av SIPS monterat på stomme av ramverkstimmer42 

   

Enligt bild 4 är SIPS-elementen monterade utanpå en stomme av ramverkstimmer. Detta 

innebär att väggelementen ej har någon lastupptagande funktion och möjligen kan 

tillskrivas en högre brandteknisk klass vad gäller avskiljande och isolerande förmåga. 

Detta gäller dock inte för takelementen som även då de monteras på 

ramverkstimmerstomme har en lastupptagande funktion. Enligt tidigare fört resonemang då 

vägg- och takelement används i fribärande konstruktioner kan takelementet tillskrivas en 

brandteknisk klass av REI 15 om det bekläds med ett lager gipsskiva på insidan, eventuellt 

klass REI 30 om det bekläds med två eller tre lager gips. Vad gäller brandklass för 

takelement så blir denna även starkt beroende av vilken spännvidd elementet har och hur 

mycket av den lastupptagande förmågan elementet har som utnyttjas före det utsätts för 

brand. Som tidigare nämnts krävs även fullskaliga brandprov för att kunna bestämma en 

verklig brandklass för konstruktionen i fråga. 

 

 

                           
 
                         Bild 5. Montage av takelement på ramverkstimmerstomme43 

                                                
42 Morley M (2000). Building with Structural Insulated Panels. Sida47 
43 http//www.partelowhus.se/produkter/byggbilder_ramverkshus_i_gronklitt.php/datum 2009-04-23 kl 12:36 
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5. Slutsats och diskussion 

5.1 Nedböjning 

 

Enligt utförda beräkningar har SIPS-elementen en förhållandevis stor lastupptagande 

förmåga med avseende på nedböjning. Genom de jämförelser som kan göras från 

tabellerna 2, 3, 4, 8 och 9 framkommer att spännvidder över ca 6,5 m ej kan anses som 

realistiskt användbara med de tjocklekar för elementen som redovisas i tabell 8. Denna 

slutsats kan fås utifrån en jämförelse av den last snölasten bidrar med samt elementets 

egentyngd. Det framkommer att valet av taktäckningsmaterial har en viss betydelse för hur 

lång spännvidd som kan accepteras men den större delen av den totala lasten på taket 

består dock ändå av snölasten. Det bör dock påpekas att de resultat som redovisas är i 

bruksgränstillstånd en beräkning i brottgränstillstånd krävs för att kontrollera att 

brottgränsen inte överskrids. Vanligen är dock den maximala nedböjningen i 

bruksgränstillstånd dimensionerande, under vissa betingelser kan dock brottgränsen vara 

dimensionerande t.ex. då det är frågan om förhållandevis korta spännvidder. 

  

Mest avgörande för hur lång spännvidd som kan tillåtas blir enligt detta resonemang 

således i vilken snözon byggnaden i fråga är belägen i. Enligt tidigare fört resonemang 

kring snölasten så varierar denna kraftigt inom landet, detta ger att en spännvidd som kan 

tillåtas i t.ex. Skåne med stor sannolikhet inte kan tillåtas på andra platser vilka tillhör 

snözoner med ett större grundvärde för snölasten som t.ex. högt belägna platser i 

fjällkedjan och liknande. De platser som hör till snözoner med högre värden för snölasten 

har dock i regel ett kallare klimat vilket då kan tänkas medföra att isolertjockleken i SIPS-

elementen önskas ökas för energibesparande syften. En ökning av isolertjockleken har 

enligt redovisade värden i tabell 8 ringa betydelse för elementets egentyngd, däremot ökar 

den lastupptagande förmågan och därmed också den spännvidd som kan tillåtas utan att 

nedböjningen skall bli för stor med en ökad tjocklek för elementet. 

Alternativt kan spännvidden minskas genom att ett sekundärt bärverk införs i 

konstruktionen i form av tvärgående takåsar eller liknande.  

 

Det som kan anses vara en av SIPS-elementens större fördelar är minimerandet av 

köldbryggor i konstruktionen vilket bidrar till att ge konstruktionen ett lågt u-värde. En 

annan stor fördel med SIPS som byggnadssätt är att elementen är prefabricerade 

(förtillverkade) och sedan levereras till byggplatsen, själva monterandet av SIPS går 

förhållandevis snabbt (ca 1-2 dagar för en normalstor villa). Detta innebär att byggnaden i 

fråga blir väderskyddad i ett tidigare skede än om den byggts på traditionellt sätt i lösvirke. 

Förvisso är så också fallet med de väggelement som större delen av Sveriges 

småhusfabrikanter använder i sina konstruktioner. Skillnaden mellan dessa och SIPS är 

som tidigare nämnts mängden köldbryggor i konstruktionen, i prefabricerade 

konstruktioner minimeras förvisso dessa oftast genom korsläggning av isolerskikt och 

liknade. Innehållet av trävirke och övriga material i sådana konstruktioner blir dock 

betydligt större än i en SIPS-konstruktion. 

 

Byggnadstekniken med SIPS-element kan dels användas för att uppföra byggnader där 

elementen i fråga själva bildar den bärande stommen. Men det lämpar sig även väl i 

byggnader uppförda med så kallad ramverkstimring om inte än bättre. Hur stort genomslag 

SIPS kommer att få i Sverige återstår att se men i takt med ökade krav på minskad energi 

förbrukning för byggnader så finns det mycket som talar för tekniken ifråga.  
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5.2  Brandklass 

Avgörande för vilken brandteknisk klass SIPS-elementen kan tillskrivas är i första hand 

hur lång tid de förmår stå emot en eventuell brand med avseende på att temperaturen i 

isolermaterialet ej blir för hög. Detta resonemang har sin grund i att OSB-skivorna och 

Polyuretanskummet bildar ett sammansatt tvärsnitt, detta kräver att materialen är 

sammanbundna med varandra. Det som sker då temperaturen stiger i konstruktionen då 

den utsätts för brand är att isolermaterialet börjar mjukna alternativt smälta. Detta innebär 

då att den vidhäftning som finns mellan OSB-skivan och isolermaterialet försvinner och att 

materialen då ej längre bildar det sammansatta tvärsnitt som ger konstruktionen dess 

bärförmåga. Det behöver således inte innebära att isolermaterialet nödvändigtvis måste 

brinna för att konstruktionen skall förlora sin bärförmåga. Avgörande för brandteknisk 

klass blir då främst under hur lång tid temperaturen i isoleringens yta förhåller sig under 

den temperatur vid vilken isolermaterialet förlorar sin formstabillitet. I denna rapport har 

100 °C använts som ungefärligt värde för denna temperatur. Beroende på vilken typ av 

PUR eller liknade isolering som används varierar denna temperatur något, dock är den 

kritiska temperaturen sällan mer än ca 140°C. Detta är enligt uppgifter från tillverkare av 

dessa material vid ett fullskaligt brandprov är det tänkbart att materialen kan klara en något 

högre temperatur innan de ej längre förmår hänga samman med OSB-skivorna.  

 

Det är således enligt detta resonemang av intresse under hur lång tid konstruktionen 

bibehåller sin bärförmåga då den utsätts för brand. En invändig beklädnad bestående av ett 

lager gipsskivor bör kunna tillskriva konstruktionen en brandteknisk klass R 15. Detta har 

sin grund i gipsskivornas innehåll av kristallbundet vatten som förångas då de utsätts för 

brand. Det är således under den tid denna förångning pågår som temperaturen på skivans 

baksida inte överstiger 100°C. Den OSB-skiva som finns bakom gipsskivan skyddar även 

den till viss del isoleringen. I rapporten har dock valts att inte tillskriva den någon större 

isolerande förmåga för att om möjligt inte tillskriva konstruktionen i fråga en högre 

brandteknisk klass än vad som kan tänkas rimligt. De krav som står att finna i BBR 

beträffande vilken brandteknisk klass byggnadsdelar skall ha är beroende vilken typ av 

byggnad och vilket användnings område byggnaden i fråga har. Byggnader delas in i 

Byggnadsklasserna Br1, Br2 och Br3 där det sistnämnda avser en- och tvåfamiljshus. I 

klass Br3 är kravet för bärförmåga vid brand R 15 (se tabell 5) vilket bör kunna uppfyllas 

genom konstruktionen enligt ovan invändigt bekläds med ett lager gipsskivor. De krav som 

finns uppställda i BBR med avseende på skydd mot brandspridning mellan byggnader kan 

för byggnader i klass Br3 uppnås genom att tillräkligt avstånd finns till närbelägen 

byggnad (skyddsavstånd). Detta avstånd är enligt tabell 7 beroende av räddningstjänstens 

insatstid, erforderligt skyddsavstånd är dock aldrig större än 8 m vilket inte vanligtvis bör 

vara några större problem att uppnå vid byggnation av småhus. 

 

Enligt det resonemang med gipsskivornas förmåga att hålla temperaturen i isolermaterialet 

som förts ovan kan den brandtekniska klassen ökas om elementen bekläds med två 

alternativt tre lager gipsskivor invändigt. Detta kan då möjligen tillskriva konstruktionen 

en brandteknisk klass R 30. Då konstruktionen i fråga har en bibehållen bärförmåga då den 

utsätts för brand kan den då även anses ha den isolerande och avskiljande förmågan i 30 

minuter således så lång tid som konstruktionen i fråga kan anses bestå. Detta ger då 

sammantaget konstruktionen i fråga brandteknisk klass REI 30. Liknande kan då ett 

element beklätt med ett lager gipsskivor tillskrivas klassen REI 15. En brandteknisk klass 

av R 30 möjliggör enligt tabell 5 att konstruktionen kan nyttjas för vissa ändamål i 

byggnadsklass Br2. 
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Då den bärande stommen utgörs av ramverkstimer utnyttjas elementens lastupptagande 

förmåga endast delvis. Det är då endast takelementen som är lastupptagande. Avgörande 

för väggelementens brandtekniska klass blir då inte bärförmågan vid brand utan den 

avskiljande och isolerande förmågan. Den bärande förmågan för väggkonstruktionen står 

de stående träpelare som finns i ramverket för. Hur länge dessa behåller erforderlig 

bärförmåga beror på hur mycket trämaterial som kan tillåtas försvinna genom att det 

brinner upp. Hur lång tid konstruktionen kan anses behålla bärförmågan är då således 

beroende av hur pelarna dimensionerats. Några större problem att uppnå lägst klass R 15 

för konstruktionsvirke genom viss överdimensionering föreligger dock inte. Det kan då 

enligt detta resonemang göras gällande att ett väggelement kan tillskrivas brandteknisk 

klass EI 30, detta även om elementet i fråga ej bekläds med gips. I detta har även den 

utvändiga beklädnaden i form av träpanel, tegel eller liknande med tillhörande luftspalt en 

viss medverkan. Detta är naturligtvis under förutsättning att stommen bibehåller sin 

bärförmåga under samma tid. Om så är fallet kan då konstruktionen anses ha den 

sammantagna klassen REI 30.  

 

Ovanstående resonemang är dock inte fullt tillämpbart då det kommer till takelementen då 

dessa har en lastupptagande funktion. Avgörande för takelementens brandklass blir då dess 

förmåga att bibehålla bärförmågan. Detta är enligt samma princip som för de fribärande 

väggelementen att det är tiden för vilken tvärsnittet kan anses som sammansatt som avgör 

vilken brandteknisk klass elementet härrör sig till. Då det kommer till bärförmåga för 

takelement har spännvidden stor betydelse för hur mycket last de kan bära (se tabell 8). 

Hur stor del av bärförmågan som utnyttjas före takelementet utsätts för brand har då en 

viss betydelse för hur lång tid konstruktionen kan anses behålla sin bärförmåga. Detta i 

likhet med virket i ramverkskonstruktionen dock med den skillnaden att bärförmågan 

troligtvis minskar mer drastiskt då temperaturen i isoleringen blir för hög. Som tidigare 

nämnts krävs dock att fullskaliga brandprov utförs för att undersöka detta. 

 

Sammantaget kan slutsatsen utifrån genomförd analys av vilken brandteknisk klass SIPS-

elementen kan tänkas tillhöra, göra gällande att brandskyddskraven för byggnader i klass 

Br3 inte är några större problem att uppnå. Detta innebär att konstruktionen i fråga lämpar 

sig för småhus. Då högre krav ställs beträffande brandskydd såsom för byggnader i 

klasserna Br2 och Br1 (flerbostadshus och liknande) innebär detta begränsningar för 

brukandet av SIPS. För småhus framstår dock byggnadstekniken som ett fullgott alternativ 

till mer traditionella konstruktionslösningar då den även går att kombinera med en stomme 

av ramverkstimer. I ovan förda resonemang om brandklasser har OSB-skivans 

brandegenskaper medvetet undervärderats något. Detta har gjorts för att resultaten skall 

kunna anses vara på den så kallade "säkra sidan", det vill säga att de teoretiska resultaten 

som redovisas i rapporten bör med stor sannolikhet vara sämre än de som skulle uppnås 

om konstruktionen utsattes för en fullskalig brandprovning. Vid ett brandprov kan då även 

tätheten i eventuella skarvar mellan elementen undersökas och dess påverkan för 

brandtåligheten fastslås. 

 

Avslutningsvis bör nämnas att rapporten är skriven som ett examensarbete. Det 

huvudsakliga syftet har varit träning i problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser 

och resultat har inte kvalitetsgranskats i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. 

Resultat och slutsatser i rapporten måste därför användas med stor försiktighet. Den som 

åberopar resultaten från rapporten i något sammanhang bär självt ansvaret.   
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Bilaga A 

Exempel beräkning av tröghetsmoment för I-balk 
 

 

 

                                  
 

Tröghetsmomentet I beräknas för ett rektangulärt tvärsnitt enligt formeln: I = 
12

* 3hb
 

 

På grund av symmetrin kommer tyngdpunktsaxeln att falla på tvärsnittets halva höjd. Om 

tvärsnittet delas upp i delytorna A1, A2 och A3 enligt figuren blir deras tröghetsmoment 

kring Z-axeln: 

 

I 1 = 
12

540*5.15 3

 = 203*10
-6 

 m
4
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I2 = I3 = 
12

30*300 3

300*30* (300-15)
2
 = 732*10

-6 
 m

4
 

 

IZ = I 1+ I2+ I3 = (203+2*732)10
-6

 = 1667* 10
-6 

 m
4
 

 

Märk väl här bruket av Steiners sats: IZ = I0 + Aa
2 

 

    Bilaga B  

Exempel beräkning av ideellt tröghetsmoment 

 

 

                             
 

 

En lättbalk är enligt figuren uppbyggd av dubbla liv av board som limmats till flänsar till 

trävirket med mått enligt figuren. Tvärsnittets ideala tröghetsmoment beräknas utryckt i 
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trämaterialet. Trämaterialet har en E-modul av 10,4 GPa och boarden en E-modul av 2,0 

GPa. 

Trämaterialet ges index 1 och boarden index 2, varvid förhållandet blir: 

 

α = 192,0
4,10

0,2

1

2 
E

E
 

 

 

 

Det ideella tröghetsmomentet blir utryckt som trä: 

 

Iid = Iboard* α + Iträ 

 

Iid = 0,192* 62
33

10*4,70)5,22150(45*45
12

45*45
2

12

300*5,4*2









 mm

4
 = 70,4*10

-6
 

m
4
 

 

Vad beträffar beräkningsgången så spelar det ingen roll vilket material som ges vilket 

index.  

Det är mer en fråga om att få hanterbara siffror.  
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    Bilaga C 

Exempel för beräkning av snölast och egentyngd för SIPS-
element på tak 

 

Nedan redovisas beräkning av snölast och egentyngd för exempel med följande 

förutsättningar: byggnad belägen i Orsa (snözon 3,5 enligt tabell 3), SIPS-element med 

isolertjocklek 220mm, beklätt med 12mm OSB-skiva på var sida, Yttertaksbeklädnad av 

betongtakpannor, innertaksbeklädnad av 13mm gipsskiva, spännvidd 5m, taklutning 40°. 

Egentyngd från eventuell underlagspapp eller liknande samt bär- och ströläkt bortses från i 

exemplet då dess egentyngd bedöms vara av ringa betydelse för resultatet. 

 

 

 

                       
 

                        

Takets formfaktor μ beräknas enligt figur 3. Det är således den större av dessa μ2 som är av 

intresse då denna ger det största värdet för snölasten. Ur tabell 3 utläses för 40° takvinkel 

μ2 = 0,8. 

 

Snölastens grundvärde på mark utläses till 3,0 kN/m2 ur tabell 3. 



Jesper Stålarm  2009-06-04 

Structural Insulated Panels SIPS- utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning 

 

40 

 

 

Den termiska koefficienten Ct sätts till 1,0 då taket anses vara välisolerat. 

Följaktligen kan snölastens karakteristika värde beräknas enligt formel 7. 

 

SK = μCtS0             SK = 0,8*1,0*3,0 = 2,4 kN/m
2
 

 

Formel 7. 

 

För att omvandla snölastens karakteristiska värde till ett vanligt värde används formel 8. 

Lastreduktionsfaktorn ψ fås från tabell 2 och kan där utläsas till 0,8. 

 

S = ψ SK                   S = 0,8*2,4 = 1,92 kN/m
2
 

 

Formel 8. 
 

Märk väl hur snölastens värde minskar från grund värdet på mark 3,0 kN/m
2
 till det vanliga 

värdet av 1,92 kN/m
2
. Takets lutning har således stor betydelse för hur stor påverkan 

snölasten får. 

 

Egentyngden för takelementet inklusive övriga ingående material beräknas från de värden 

som står att finna i tabell 7. Då enheten kN/m
2
 önskas för egentyngden multipliceras 

tabellvärdena med material tjockleken för vartdera materialet (ej för betongtakpannor som 

i tabell 2 har enheten kN/m
2
) enligt: 

 

(6*0,012)+(7,2*0,013)+(0,44*0,220)+0,360+(96*0,0005) = 0,67 kN/m
2
  

 

Egentyngdens värde multipliceras med lastreduktionsfaktorn ψ vilken för permanenta 

laster är = 1,0 vilket ger att egentyngden för hela takkonstruktionen blir 0,67 kN/m
2
. 

 

Snölastens vanliga värde samt egentyngden adderas varvid total summan blir 2,60 kN/m
2
. 

 

Spännvidd (m) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

Isolertjocklek (mm)         Tillåten last kN/m
2
 då max tillåten nedböjning L/250 

220 12,9 8,1 5,4 3,8 2,8 2,1 1,6 1,3 

195 10,3 6,5 4,3 3,0 2,2 1,7 1,3 1,0 

170 7,9 5,0 3,3 2,4 1,7 1,3 1,0 0,8 

145 5,9 3,7 2,5 1,8 1,3 1,0 0,7 0,6 
Tabell 8. Resultat av beräkningar för maximalt tillåten last kN/m2 med avseende på nedböjning i 

bruksgränstillstånd för SIPS-element på tak. 

 

En jämförelse med tabellvärden från tabell 8 för den maximalt tillåtna lasten ger att vid i 

exemplet angiven spännvidd och materialtjocklek överskrids ej 2,8 kN/m
2
. 

Beräkningsexemplet i fråga är utfört i bruksgränstillstånd vid dimensionering måste även 

beräkning utföras i brottgränstillstånd samt vindens påverkan på taket kontrolleras.  

 

 Om föregående räkneexempel beräknas med samma förutsättningar förutom att snözon 1,0 

används för snölasten (Höganäs enl. tabell 3.) fås följande resultat: 

 

Snölastens karakteristika värde: SK = 0,8*1,0*1,0 = 0,8 kN/m
2 

Snölastens vanliga värde: S = 0,6*0,8= 0,48 kN/m
2 

Takets egentyngd: 0,67 kN/m
2
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Varvid totalsumman blir 1,15 kN/m
2
 

Detta ger t.ex. enligt tabell 8 att en spännvidd på 6,5m kan tillåtas med avseende på att 

nedböjningen ej blir för stor.  

 

Bilaga D 

Exempel för beräkning av maximal lastupptagande förmåga med 
avseende på nedböjning 

 

Enligt avsnitt 3.4 beräknas den maximala nedböjningen för en balk eller platta där lasten är 

jämt fördelad över hela längden (se figur 3) enligt formel 3. Denna blir således i detta fall 

som störst i balkens mittpunkt. 

 

 

EI

ql
y

384

5 4

  

 
Formel 3. 

 q = last(N) 

 l = spännvidd (m) 

 E = elasticitetsmodul (Pa) 

 I = tröghetsmoment (m4) 

 Y = nedböjning (m) 

 

 

 
Figur 3. Illustration av en fritt upplagd tvåstödsbalk med jämtutbredd last 

 
Då måttet för den nedböjning som kan accepteras kan fås ur tabell 1. Vilket i detta fall är 

spännvidden/250, kan formel 3 skrivas om enligt föjande: 

 

45

384*

l

EIy
q   

 

Denna omskrivning möjliggör då beräknandet av den maximala lasten per m för ett 

element med en given spännvidd. Det som då behövs för beräkningen elasticitetsmodulen 

E, denna fås från tillverkaren av materialen vanligtvis. I detta fall bortses från E-modulen 
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för PUR då denna är förhållandevis liten i förhållande till den för OSB-skivorna. Således 

beräknas tvärsnittet ej som ett sammansatt tvärsnitt utan beräkningen går till på så vis att 

tvärsnittet tänks ha formen av en I-balk med oändligt smalt liv. Beräkningen av I sker 

enligt avsnitt 3.3 och bilaga A. Nedan redovisas ett beräkningsexempel för ett takelement 

med en isolertjocklek av 220 mm och en spännvidd av 4 m. I beräkningen anses bredden 

vara 1 m vilket slutligen ger svaret i kN/m
2
. 

 

Spännvidd (l) = 4 m 

Isolertjocklek = 0,220 m 

Tjocklek OSB = 0,012 m 

Total höjd för tvärsnitt = 0,220+ (2*0,012) = 0,244 m 

Tvärsittsbredd = 1 m 

I = (I0+Aa
2
)*2 =   2*)116,0*012,0*1(

12

012,0*1 2
3

 = 0,32*10
-3

 m
4 

E = 3500*10
6
 Pa 

 

EI = 3500*10
6
*0,32*10

-3
 = 1,12*10

6
 

 

y = 
250

4
= 0,016 m 

 

q = 
4

6

4*5

10*12,1*384*016,0
= 5376 N/m

2
 ≈ 5,4 kN/m

2 

 

Ovanstående resultat visar således att ett element med en isolertjocklek av 220 mm och en 

spännvidd av 4 m klarar en maximal last av 5,4 kN/m
2
. Från detta resultat får sedan 

elementets egentyngd samt tyngd från taktäckningsmaterial frånräknas varvid resterande 

lastupptagande förmåga kan jämföras mot de snölaster som står att finna under avsnitt 3.6. 

De resultat som redovisas i tabell 8 beräknas enligt ovanstående metod. Påpekas bör dock 

att även en kontroll av elementens lastupptagande förmåga i brottgränstillstånd krävs då 

det under vissa betingelser kan vara detta som är dimensionerande. 
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Bilaga E 

Exempel på brandklass för väggar av träkonstruktion 

 

Generella godkännanden 
 

 

 

Följande förutsättningar gäller: 

 

 Med isolering av mineralull avses glasull eller stenull i form av skivor. Mineralull 

förutsätts ha densitet lägst 15 kg/m
3
. Där stenull särskilt anges förutsätts den ha 

densitet lägst 28 kg/m
3
. Isoleringsskivor skall vara fasthållna mot reglarna så, att de 

inte lossnar om skivbeklädnaden brinner bort. Fasthållning genom övermått godtas. 

Övermåttet skall vara 5-10 mm så att skivorna måste pressas in. Fasthållning kan 

även ske genom skråspikning (C ≤ 300 mm), varvid spiken skall tränga genom 

isoleringen minst 35 mm och förankras i regeln med ett inträngningsdjup av minst 

20 mm. 

 

  Med beklädnadsskivor avses dels skivor av i huvudsak obrännbart material (t.ex. 

med pappskikt) och med densitet ≥ 600 kg/m
3 
som uppfyller kraven för 

tändskyddande beklädnad, dels träfiberskivor, spånskivor och plywood med 

densitet ≥ 450 kg/m
3
 och tjocklek minst 9 mm. Gipsskiva med minst 12,5 mm 

tjocklek får medräknas som 13 mm beklädnadsskiva. För spontad träpanel gäller att 

15 mm tjocklek jämställs med 9 mm beklädnadsskiva och att 19 mm tjocklek 
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jämställs med 9 mm beklädnadsskiva. I fasad får även fasadskiva (vindskydd) av 

13 mm porös board med densitet ≥ 250 kg/m
3
 liksom 19 mm lockpanel jämställas 

med 9 mm beklädnadsskiva. Samma gäller fasadskiva av mineralull om 

trästommen stabiliseras av fasadskikt inklusive bärverk. 

 

 Där beklädnadsskivor ingår förutsätts att gällande monteringsanvisningar, 

exempelvis enligt Hus AMA följs. Fogar mellan skivor skall placeras över regel. 

Där stora skivtjocklekar anges får skivor i flera lager användas, varvid förskjutna 

fogar förutsätts. 

 

 SBN Godkännanderegler "Byggnadsdelars bärförmåga vid brand" PFS 1984:1 har 

tillämpats vid bedömning av nedan beskrivna konstruktioner. Den dimensionerande 

vertikala lasten för brandfallet har förutsatts vara högst 80 % av den 

dimensionerande vertikala lasten vid brottgränstillstånd i allmänhet. Detta medför 

att någon ytterligare dimensioneringskontroll för brandfallet inte erfordras för 

småhus med högst två våningar
44

.  

 

 

 

 

 

 

 

Bärande och avskiljande väggar (ensidig brandpåverkan) 

 

                  
                                           REI 15                        

        
Vägg med stomme av träreglar (minst 45x70 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

beklädnadsskivor. 

 

 

 

                                              REI 30 

 
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x95 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

minst 12 mm beklädnadsskivor. Mellan reglarna skall finnas minst 95 mm isolering av 

stenull. 

 

 

                                                
44 Backvik B et al (1996) Brandskydd Byggvägledning 6. En hanbok i anslutning till boverkets byggregler. 

Sida 208-212 
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                                              REI 60   

  
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x120 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd 

med minst 26 mm beklädnadsskivor. Mellan reglarna skall finnas minst 120 mm isolering 

av stenull. 

 

 

 

Bärande ej avskiljande väggar (tvåsidig brandpåverkan) 

 
                                       R 15                        

 
 
Vägg med stomme av träreglar (minst 45x70 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

minst 12 mm beklädnadsskivor. 

 

 

 

 

                                              R 30 

            
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x95 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor 

försedd med minst 18 mm beklädnadsskivor. Mellan reglarna skall finnas minst 

95 mm isolering av mineralull. Träreglarna skall vara försedda med kortlingar 

åtminstone på mitten. 

 

 

                                                 R 30 

               
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x70 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

minst 24 mm beklädnadsskivor. 
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Enbart avskiljande väggar 

 

                                           EI 15 

             
 
Vägg med stomme av träreglar (minst 45x45, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

beklädnadsskivor. 

 

 

 

                                                 EI 15 

                
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x45, C ≤ 600mm), på en sida försedd med minst 

12 mm beklädnadsskivor. 

                     

                                                 

                                                              

 

                                                  EI 30 

             
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x70 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

minst 12 mm beklädnadsskivor. 

 

 

 

 

                                                     EI 30 

                
 

Vägg med stomme av träreglar (minst 45x70 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

beklädnadsskivor. Mellan reglarna skall finnas minst 70 mm isolering av stenull. 

 

 

                                        EI 60              
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Vägg med stomme av träreglar (minst 45x95 mm, C ≤ 600mm), på båda sidor försedd med 

beklädnadsskivor. Mellan reglarna skall finnas minst 95 mm isolering av stenull. 

 

 

 

                                                      EI 60              

                
 

Vägg av minst 50 mm spontad träpanel, på båda sidor försedd med beklädnadsskivor. 

        
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga F 

Temperaturbeständighet för PUR 
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I tabellen är det Dauergebrauchtemperatur (Temperaturbeständighet) som är av intresse. 

Denna är enligt tabellen 140°C för denna specifika produkt. 

 

 


