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Förord 

Detta examensarbete är i samarbete med Skanska Sverige AB i Karlstad och är ett självständigt 

arbete som utgör den sista delen på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik med inriktning 

husbyggnad på Karlstads universitet. 

Examensarbetet har gett oss en frihet till att öka vår kompetens inom brand-och byggteknik 

samt kännedom om vilket samspel som råder mellan dessa för att uppnå brandsäkra 

byggnationer. Vi har fått möjligheten till att knyta kontakter med kompetenta framtida 

branschkollegor samt kunskap inom ämnet brandteknik som är otroligt värdefullt inför våra 

kommande yrkesroller. Samtliga bilder i rapporten är publicerade med tillstånd. 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Patrik Matthed på Skanska Sverige AB som 

varit behjälplig med tillgång till deras interna databas samt möjligheter till handledning. Vi vill 

även rikta ett varmt tack till Bo Andersson (expert på MSB) för kontinuerligt stöd under hela 

projektets gång och som bidragit med sin livslånga kompetens inom ämnet samt möjliggjort ett 

studiebesök på Lunds Universitet. Vidare vill vi tacka Patrick Van Hees (professor vid Lunds 

Universitet) och Nils Johansson (biträdande lektor vid Lunds universitet). 

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till vår fantastiska handledare Carina Rehnström 

(universitetsadjunkt på Karlstads universitet) för att kontinuerligt bistått oss med goda råd samt 

handledning under projektets gång. 
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Sammanfattning 

Vindsbränder i flerbostadshus leder ofta till förödande konsekvenser men endast 1 % av alla 

vindsbränder har sin startpunkt på vinden. Resterande 99 % har sin startpunkt i en annan 

brandcell, exempelvis en lägenhet. En brandcell är en avgränsad del med tak, golv och väggar 

och varje lägenhet i ett flerbostadshus ska utgöra en egen brandcell. Enligt BBR (Boverkets 

byggregler) vinds- och undertaksutrymmen, ska även vinden vara en egen brandcell med en 

area på högst 400 m2. Brandcellerna fungerar som ett skal som ska begränsa en brand och 

förbygga spridning. Förutom korrekta brandceller har valet av material en stor betydelse vid en 

brand och dess spridning till vindsutrymmet. En brand som startar exempelvis i en lägenhet 

kommer att avge eld och brandgaser och en vanlig spridning för dessa gaser är via 

ventilationskanalerna. Finns det otätheter i ventilationskanalerna kan dessa brandgaser antända 

omkringliggande isoleringsmaterial. Isoleringsmaterial delas in i brännbara samt icke 

brännbara material. Om en startad brand får fäste i ett brännbart isoleringsmaterial är detta en 

bidragande orsak till dess spridning till vindsutrymmet. En annan väg branden kan sprida sig 

till vindsutrymmet är genom att branden får fäste i takfoten och därefter i bjälklag och 

takkonstruktion.  

Syftet med projektet är att kartlägga spridning av en brand till vindsutrymmen i flerbostadshus. 

Materialval och dess påverkan på brandspridningen ska beskrivas.   

Målet med projektet är att bistå med förslag på lösningar som förhindrar spridning av brand till 

vindsutrymmen i flerbostadshus.  

Projektet har baserats på en litteraturstudie samt intervjuer med personer inom brand- och 

byggteknik som innehar hög kompetens och tillsammans utgör en pålitlig källa.  

Projektets slutsats påvisade att dagens normer och krav i BBR inte är huvudorsak till spridning 

av brand till vindsutrymmet i flerbostadshus. Bidragande orsaker till att en brand som startar i 

en annan brandcell sprider sig till vindsutrymmet är otätheter i ventilationskanaler, ej 

genomtänkta materialval där cellplast utför en brandfara och bör elimineras helt som material, 

bristfälliga verkliga brandcellsavgränsningar, bortprioritering av brandsäkerhet, okunskap vid 

påbyggnader på vindsbjälklaget, brister i projekteringsskedet gällande placering av 

ventilationsöppningar i nära anslutning till takfoten och avsaknad av brandskydd i form av 

brandvarnare och andra statiska förebyggande skydd.  
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Abstract 

A fire that reaches the attic spaces in a multifamily building often comes with devastating 

consequences. Only 1 % of all attic fires have their starting point in the attic. The remaining 99 

% begin in another fire cell, such as an apartment. A fire cell is a delimited part, such as ceilings, 

floors and walls, and each apartment in a multifamily building should form a separate fire cell. 

According to BBR (Boverket´s Building Regulations), attic spaces and ceiling voids, the attic 

should also form a separate fire cell with an area of maximum 400 m2. The fire cell works as a 

shell to limit a fire and prevent proliferation. Besides fire cells, the choice of material has a 

significant impact on a fire and its spreading capacity to the attic spaces. A fire that starts for 

example in an apartment will emit hot gases and a common route for these gases is through the 

ventilation ducts. If there are any leaks in the ventilation ducts and visible materials, these hot 

gases might ignite surrounding insulation material. Insulation materials are divided into 

combustible and non-combustible materials. If a fire gets into contact with a combustible 

insulation material, this will be a contributing factor to its spreading to the attic spaces. Another 

way the fire can spread to the attic spaces is that the fire gets into contact with the eaves and 

then to the trusses. 

 

The purpose of this project is to examine the spreading of a fire to attic spaces in multifamily 

buildings. The goal of the project is to assist with proposing solutions that prevent the spreading 

of a fire to the attic spaces in a multifamily building.   

 

The project has been based on a literature study and interviews with people that work in the 

fields of fire- and construction technology and possesses high competence and together form a 

reliable source.  

 

The project´s conclusion shows that today’s standards and requirements in BBR are not always 

the cause for the fire to spread from a fire cell to the attic spaces in a multifamily building. 

Contributing causes for a fire that starts in another fire cell to spread to the attic spaces are leaks 

in the ventilation ducts, not appropriate choices of materials where ESP-insulations is a fire 

hazard and should be eliminated entirely as an insulation material, defective fire cells-

boundaries, not prioritizing fire safety, lack of knowledge in case of an addition to the existing 

building, lack of knowledge in the construction-stage when it comes to the placement of 
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openings from the ventilation ducts and absence of fire protection in the form of fire detectors, 

smoke detectors and other fire preventions solutions. 
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1. Inledning 

Antalet byggnadsbränder per år i Sverige har minskat men skadekostnaderna för de enskilda 

bränder som uppstår har blivit allt högre (Holmstedt et al. 2015). Det byggs allt fler komplexa 

byggnader där rökdykargrupper får det svårare att släcka bränder invändigt med konventionella 

släckmetoder. Det ställs allt högre krav på räddningsledaren/insatsledaren att kunna leda och 

använda sig av rätt taktik- och metodval för att rädda liv och minimera skadekostnaderna på 

byggnad och miljö (Holmstedt et al. 2015). 

Att det även har en stor betydelse vilken taktik- och släckningsmetod som 

räddningsledaren/insatsledaren väljer för att minimera skadekostnaden är det ingen tvekan om. 

Flera byggnader hade kunnat räddas om räddningsledaren hade läst av branden bättre och 

beordrat noggrannare eftersläckningsarbeten (Holmstedt et al. 2015). 

Av de cirka 11 000 insatser som räddningstjänsten genomför varje år mot brand i byggnad 

inträffar ca 57 % av dessa i bostäder, ca 18 % i allmänna byggnader och 11 % i industrier 

(Johansson & Van Hees 2012). Hur stor en omfattning av en brand blir varierar beroende på 

byggnadstyp och verksamhet i byggnaden. 

Omfattningen av bränder kan klassificeras i tre olika kategorier (Johansson & Van Hees 2012): 

1. Mindre omfattning 

2. Medelstor omfattning 

3. Stor omfattning 

70 % av bränderna som startas hamnar i kategori 1, mindre omfattning. Det som kännetecknar 

denna kategori är att branden begränsas till startföremålet, det kan vara en mindre rökutveckling 

och en brand som ej spridit sig. 20 % av omfattningen av en brand hamnar i kategori 2, 

medelstor omfattning, som innebär att branden begränsar sig till ett utrymme där branden 

startat. De resterande 10 % hamnar i kategori 3, stor omfattning. I denna kategori har branden 

spridit sig utanför startutrymmet (Johansson & Van Hees 2012). Det är denna kategori som gör 

störst skada och kostar mest att åtgärda av dessa kategorier. En vanlig typ av brand i denna 

kategori är vindsbränder som ofta startar i en av byggnadens lägenheter. Endast 1 % av 

vindsbränderna startar på vinden och dessa är ofta anlagda (Johansson & Van Hees 2012).  

I flerbostadshus inträffar varje år cirka 2900 bränder varav cirka 1 % av dessa startar på vinden. 

Trots att vindsbränder utgör en väldigt liten andel av de totala bränderna där branden startar så 
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är kostnaderna för att åtgärda skadorna som uppstår cirka 10 gånger högre än för resterande 

bränder (Johansson & Van Hees 2010).   

En vindsbrand som orsakade stor skada är branden på Geografigränd i Umeå år 2008 

(Holmstedt et al. 2015). Denna brand startade i ett kök då en kastrull med olja fattade eld. 

Räddningstjänsten fick larm om detta kl. 16:24. Branden spred sig till fläkten och köksskåpen 

men kunde snabbt släckas. Efter släckningen kontrollerades temperaturen i ventilationskanalen 

och temperaturen indikerade ingen risk för brand i kanalerna. Räddningstjänsten avslutade 

därför arbetet kl. 17:50. KL. 00:45 fick räddningstjänsten återigen ett larm från en brand i 

trappuppgången bredvid. Det konstaterades att det rörde sig om en vindsbrand som startade 

med oljan på spisplattan och sedan spred sig till vinden via ventilationskanalerna som saknade 

brandspjäll. Räddningstjänsten lät vinden brinna av i tron om att väggarna var av icke brännbart 

material. När branden hade tagit sig till vinden spred den sig dock via ytterväggarna som var 

av typen utfackningsväggar i trä vilka innehåller brännbara material. Utfackningsväggar är den 

vanligaste typen av yttervägg när byggnaden har en bärande stomme i betong eller stål 

(Träguiden 2013a). Branden gynnades av utfackningsväggarna men det förödande var att det 

fanns en luftspalt emellan utfackningsväggarna och tegelfasaden som passerade alla bjälklag. 

Det var i denna luftspalt som branden lyckades sprida sig från vinden och vidare i byggnaden 

(Holmstedt et al. 2015).  

Det saknades även brandsektionering mellan huskropparna och därför spred branden sig till två 

närliggande huskroppar som även de totalförstördes (Holmstedt et al. 2015). En brand som först 

startade på en spisplatta förstörde tre huskroppar och orsakade skador för 300 miljoner kronor 

(Meyer 2012). Detta är ett exempel på hur en brand som stämmer in i kategori 3 kan spridas 

och orsaka stor skada.  

Takutformningen har en betydande roll när det gäller spridningen av brand till vindsutrymmet. 

Svagheter i uppbyggnaden gör att brandspridningen sprider sig snabbt till vindsutrymmet 

genom utstickande takfot och ventilationsöppningar. Främst när ventilationsöppningarna sitter 

rakt ovanför fönster och vid snarlika öppningar (Wikberg & Johansson 2011). 

Planlösningen i vindsutrymmet har en avgörande roll om en brand ska få en snabb spridning i 

vindsutrymmet eller förhindra brandspridningen. Vindsutrymmen sträcker sig ofta över hela 

byggnaden utan att det egentligen finns någon sektionering på vindsutrymmet (Wikberg & 

Johansson 2011). De används ofta som förråd/förvaringsplats och är gjorda av brännbara 

material som medför att brandbelastningen i utrymmet är relativt stor. När en brand når 
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vindsutrymmet blir omfattningen ofta stor eftersom hela vindsutrymmet blir involverat 

(Wikberg & Johansson 2011). 

Enligt kapitel 5§535 Vind- och undertaksutrymmen i PBL, ska vindsutrymmet utformas på så 

sätt att skyddet mot brandspridning mellan brandcellerna upprätthålls (Boverkets 

författningssamling, BFS 2011:14). De ska även utformas så att brandspridningen begränsas. 

Om en vind är större än 1200 m2 bör den delas upp i brandceller om högst 400 m2 för att 

förhindra spridning av brand, men detta följs inte alltid i praktiken (BFS 2011:14). 

1.1. Syfte  

Syftet med projektet är att kartlägga spridning av brand till vindsutrymmen i flerbostadshus. 

Vidare ska val av material och dess påverkan på brandspridning beskrivas. 

1.1.2. Mål 

Målet med projektet är att ge förslag på lösningar som förhindrar spridning av brand till 

vindsutrymmen i flerbostadshus.  

1.1.3. Frågeställning 

Hur förhindras brandspridning till vindsutrymmen i flerbostadshus? 

Hur kan val av material och konstruktion förhindra spridning av branden till vindsutrymmen? 

Vilka normer och krav finns gällande brandskydd till och i vindsutrymmen i flerbostadshus 
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2. Metod  

2.1. Val av metod 

Grunden för detta examensarbete är en litteraturstudie för att få underlag angående dagens 

problematik kring bränder i flerbostadshus och dess spridning till och från vindsutrymmet. 

Teoridelen är baserad på en litteraturstudie samt intervjuer med sakkunniga personer inom 

brand- och byggteknik. Det finns olika metoder för att samla in underlag till litteraturstudien. I 

teoridelen har en kvalitativ metod använts för informationssökning. Intervjufrågorna omfattar 

hela projektet och ger tillsammans med samlad information från litteraturstudien ett underlag 

för att svara på projektets frågeställningar. 

2.1.2. Kvalitativ eller kvantitativ metod  

En kvalitativ metod innebär att information har samlats in via exempelvis databaser och 

intervjuer i textform och beskrivningar. Därefter görs en tolkning av den samlade informationen 

(Höst et.al. 2006).  

En kvantitativ metod innebär att information har samlats in i form av statistik och data och 

informationen är mätbar (Höst et.al. 2006).  

För att svara på rapportens syfte, mål och frågeställningar har kvalitativ metod valts, i avsikt att 

uppnå ett trovärdigt resultat genom interjuver med experter inom området brand. Men även 

insamling av data genom litteratursökningar och olycksutredningar.  

2.1.3. Litteraturstudien  

Litteraturstudien baseras på sökningar via databasen Diva, internet, Karlstads 

universitetsbibliotekdatabas, OneSearch och Skanskas interna databas för att få tillgång till 

forskning samt rapporter skrivna inom ämnet. Rapporter hämtades även från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, MSB:s databas för interna brandutredningar som utreder 

och därmed ger ett stöd till polisen om brandorsaker, spridningsförloppet, byggtekniska 

brandskyddets funktion samt räddningstjänstens insats vid bränder. Det har även valts att se 

närmare på insatsrapporter som har skickats in till MSB från landets räddningstjänster. Men 

tyvärr är inte dessa fullt tillförlitliga då bland annat viktig information inte finns med. Men 

räddningstjänsterna ska göra så kallade olycksutredningar enligt LSO (Lagen om Skydd mot 

Olyckor) och syfte med detta är att lära sig och därmed få förbättringar av olycksinsatser. 
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Därför har expertutlåtande från sakkunniga personer med lång erfarenhet inom brand valts 

att ha med för att resultatet ska bli trovärdigt.  

2.1.4. Intervjuer  

Intervjuerna har varit en kombination av frågeställningar och diskussion löpande under 

projektet. Och har sammanställt som textform i rapporten. Intervjuerna bestod av förberedda 

frågeställningar, se bilaga 3 och ägde rum på Lunds universitet.  

2.1.5. Urval av respondenter 

Urvalet har baserats på kompetens samt livslång erfarenhet inom respektive ämnen. Bland dessa 

personer finns en professor vid avdelningen för brandteknik på Lunds universitet, Patrick Van 

Hees, en biträdande universitetslektor, Nils Johansson, och en expert inom insats brand från 

MSB, Bo Andersson. Berörda personer innehar hög kompetens och utgör tillsammans en 

pålitlig källa. Under projektens gång har vi haft en kontinuerlig kontakt med Bo Andersson via 

epost och möten.  
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3. Teoridel   

3.1. Vindsbränder i Sverige 

Varje år inträffar det cirka 2900 bränder i flerbostadshus i Sverige, varav cirka 1 % startar på 

vindsutrymmet. Vindsbränder utgör en liten andel av de totala bränderna där branden startar 

men omfattningen av en vindsbrand är stor. Det är denna kategori som gör störst skada och 

kostar mest att åtgärda.  Kostnaden för att åtgärda skadorna av en vindsbrand är cirka 10 gånger 

högre än för resterande bränder (Johansson & Van Hees 2012). 

Från 1998 fram till 2015 har det inträffat 432 bränder som har startat på vindsutrymmet.  

Statistiken från 2016 och 2017 fanns ej tillgänglig via MSB:s databas (MSB 2015).  

Men utifrån olycksutredningar och erfarenheter från verkliga insatser är det vanligt att bränder 

som startar på det översta lägenhetsplanet även tar sig upp i vindsplanet med en storskada som 

följd, enligt Andersson1. Därför kan statistiken från olycksrapporterna som räddningstjänsten 

har lämnat in inte kunnat betraktas som tillförlitliga eftersom det saknas viktig information. 

Men de bör betraktas för att få en uppfattning över brandförloppet.  

3.1.2. Exempel på vindsbränder i Sverige: 

Nedanstående olycksrapporter är exempel på bränder i Sverige som visar på hur en brand i 

startcellen har spridit sig vidare till en annan brandcell, exempelvis till vindsutrymmet. 

 Flerbostadshus på Klintvägen, Luleå, 31/8–2013 

Flerbostadshuset var byggt 2011 och var fem våningar högt med en trästomme och 

tegelfasad. Bostaden utgjorde lägenheter om 24 kvm och var ett boende för studenter. 

En brand startade i köket då en kastrull med matolja fattade eld. Branden kunde släckas 

av räddningstjänsten men heta brandgaser spred sig till fläktkanalerna och köksskåpen 

som var placerade i anslutning till spisen. Otätheter i isoleringen kring 

ventilationskanalerna var en bidragande orsak till en brand och det snabba 

brandförloppet. Vidare från ventilationskanalerna spred sig branden till vindsutrymmet 

där det fanns brännbara material som antändes. Branden spred sig först upp till 

takstolarna som sedan rasade ner på bjälklaget. Branden var fullt utvecklad på 

vindsutrymmet men detta var inte orsaken till att branden spred sig nedåt till resterande 

                                                           
1 Bo Andersson, MSB expert, insats brand 
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lägenheter eftersom bjälklaget var motståndskraftigt och det fanns en brandavskiljande 

konstruktion på taket. Branden kunde sprida sig nedåt via en luftspalt mellan 

tegelfasaden, trämodulen och träreglarna. En undersökning visar att den bakomliggande 

orsaken kring spridningen till vindsutrymmet var bristfällig täthet i 

ventilationskanalerna i kombination med materialval som inte är brandsäkra. 

Vindsutrymmet uppfyllde byggnormer och krav enligt BBR men brister i detaljer såsom 

ventilationsgenomföringar ledde till brandspridning upp till vindsutrymmet (Östman & 

Stehn 2014). Se bilder i figur 1. 

 

Figur 1: En pågånde fullt utvecklad brand och efterbilder över branden på Klinkvägen i Luleå (Umeå   

kommun Brandförsvar & Säkerhet, 2013). 

 

 Flerbostadshus i Helsingborg, 21/3–2014 

Flerbostadshuset hade två vindslägenheter varav vindsbranden startade i en av dessa. 

Det fanns en krypvind i byggnaden och takkonstruktionen bestod av brännbara material. 

Lägenheterna uppfyllde kraven i BBR med 60 minuters brandmotstånd och entrédörren 

hade ett brandmotstånd på 30 minuter. Undersökning av branden visar att branden 

startade av ett ljus som glömdes bort i en av lägenheterna. Branden spred sig först via 

dörren till trapphuset och sedan till krypvinden via en lucka. Ventilationskanalerna i 

detta flerbostadshus hade bra täthet och var ingen bidragande orsak till 

brandspridningen. Brandcellerna gjorde att branden inte spred sig till övriga lägenheter 

utan endast till de två vindslägenheterna och krypvinden (Johansson 2015). 
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 Anlagd brand i en skola, Gotland 2009 

En trälåda placerad utanför huvudentrén till en skola sattes i brand och denna brand var 

därmed anlagd. Trälådan var placerad nära en brandcellsgräns och spridning av branden 

startade via takfoten för att sedan sprida sig till två brandceller och sedan över hela 

vindsutrymmet som täckte hela byggnaden (Espenrud & Johansson 2009). 

 

 Flerbostadshus på Decembergatan, Göteborg, 10/8–2015 

En brand startade på spisplattan i köket på högsta våningen i ett flerbostadshus i 

Kortedala. När räddningstjänsten anlänt till platsen hade branden redan hunnit sprida 

sig via köksfläkten till takstolarna vilket ledde till en utvecklad vindsbrand. 

Undersökningar visar att branden spred sig från köksfläkten antingen via otätheter i 

genomföringen eller via imkanalen upp till vinden. Byggnaden består av betong med en 

takkonstruktion i trämaterial. Undersökningar bekräftar att det fanns otätheter genom 

brandmuren och ventilationskanalerna. När takstolarna hade fattat eld och en 

vindsbrand började utvecklas spred den sig över hela vindsutrymmet. Då takstolarna 

och taket förlorar sin bärighet under brand rasade de till slut ned både på bak- och 

framsidan av byggnaden vilket ledde till att balkonger antändes. När hela 

vindsutrymmet var antänt spred sig branden via ytterväggarna och vidare till lägenheter. 

14 lägenheter fick brandskador och hela vinden och ventilationskanalerna blev 

nedbrunna (se figur 1). Preliminär kostnad för återuppbyggnad uppskattades till 50 

miljoner kronor (Räddningstjänsten Storgöteborg 2016). 

 

 Flerbostadshus på Nygatan, Huskvarna 1/5–2016 

En brand startade i en av lägenheterna och lågor kunde synas från lägenhetens fönster. 

När räddningstjänsten anlände var det en fullt utvecklad vindsbrand. Vindsutrymmets 

bjälklag bestod av betong och vindsutrymmet hade inga förrådsutrymmen. Tidigare 

undersökningar av vindsutrymmet i ett annat ärende visade på att det fanns svagheter i 

bärigheten på vindsutrymmet vilket då utgjorde en större och snabbare risk för ras. 

Räddningstjänsten beslutade om att låta vinden brinna av och det är inte fastställt hur 

branden spred sig från lägenheten upp till vindsutrymmet men branden var inte anlagd 

(Föreningen Sveriges brandbefäl 2016). Se bilder i figur 2. 



9 
 

Figur 2: En före och efter bild över en övertänd byggnad på Nygatan i Huskvarna den 1/5 2016 (SVT 2016a, 

2016b).   

 Flerbostadshus på Doktor Wigardhsgatan i Göteborg, 4/4–2012 

Området utgjordes av tre huskroppar med fem våningar vardera och var avsett som 

studentboende. Byggnaden bestod mestadels av prefabricerade betongelement och hade 

en krypvind med genomgående ventilationskanaler. Vindsutrymmet var inte sektionerat 

och bestod av takstolar, råspont och papp vilket är brännbara material. Byggnaden hade 

brancellsavgränsningar med krav på EI60 men dessa avgränsningar saknades på 

vindsutrymmet. En brand startade på en av bostadens lägenheter och spred sig sedan till 

vindsutrymmet via fönster och balkong. Branden fick fäste i takstolarna och 

räddningstjänsten beslutade om att låta taket brinna av och säkerställa att branden inte 

spred sig nedåt. Lägenheten där branden hade sitt startskede var övertänd och svart rök 

spred sig utåt. Räddningstjänsten gick in i lägenheten och fann en avliden person i 

badrummet (Johansson 2015).   

 

 Flerbostadshus i Huddinge, 22/8–2014 

Byggnaden utgjordes av två byggnadsdelar med 7 våningar varav en källarvåning och 

fyra trappuppgångar. Byggnaderna bestod av ytterväggar med utfackningsväggar av trä 

och mineralull som isoleringsmaterial samt tegelfasad. Vindsutrymmet hade ett bjälklag 

av betong och var isolerat med lösull. Taket hade en traditionell konstruktion med 

trätakstolar, råspont och läkt även dessa i trä. Sektionering av vindsutrymmet saknades 

och utöver brännbar takkonstruktion fanns inget brännbart på vindsutrymmet. En 

brandmur fanns mellan byggnaderna för att förhindra eventuell spridning av brand. 

Branden startade på en lägenhetsbalkong och lågorna från branden fick fäste i takfoten 

och kunde sedan via en luftspalt spridas upp till vindsutrymmet för att sedan sprida sig 

över hela vindsutrymmet och yttertaket. Kort därefter spred sig branden nedåt i 
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byggnaden via luftspalten i ytterväggen då branden inte kunde begränsas till 

vindsutrymmet. Hela takkonstruktionen rasade ner med anledning av den våldsamma 

branden och troligen beror detta på att värmen gjort att spikarna lossnat från takstolarna 

(Johansson 2015). 
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3.2.1. Boverkets byggregler (BBR), kapitel 5.  

I denna rapport behandlas de byggregler i BBR som täcker området brandskydd i 

vindsutrymmet för flerbostadshus. Detta arbete behandlar spridningen av en brand till och från 

vindsutrymmet.  

Enligt BBR (Boverkets byggregler) kapitel 5, paragraf 5:535 Vinds- och undertaksutrymmen, 

ska vinden vara en egen brandcell och högst 400 m2 stor. Kravet på brandklassning är lägst 

EI30. Projektering av ett vindsutrymme i ett flerbostadshus måste infatta ett skydd mot en 

eventuell brandspridning mellan brandcellerna. Utöver ett skydd mot brandspridning ska 

vinden vara utformad så en brand har en begränsad spridning. Finns det ett undertak som täcker 

flera brandceller ska dessa vara i samma brandklassning som de brandcellsskiljande väggarna 

(BFS 2014:3).  

Allmänna råd i BBR:  

”För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bör särskild hänsyn tas 

till behovet av skydd mot brandspridning till och på vinden, och takkonstruktionens bärförmåga 

vid brand. Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan 

brandcell bör begränsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utförs med avskiljande 

förmåga i lägst klass EI 30. Om vind och underliggande plan utgör skilda brandceller bör 

vinden delas in i brandceller om högst 400 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 30. 

Därutöver bör vindar i Br1-byggnader under samma förutsättning delas upp i delar om högst 

1200 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 60. Uppdelning behöver inte göras om 

isoleringen i vindsbjälklaget är av klass A2-s1, d0 och det endast finns en begränsad mängd 

brännbart material eller brännbara byggnadsdelar ovanför vindsbjälklaget. Byggnadsdelar 

bör då vara av lägst klass B-s1, d0. (BFS 2014:3)”. 

I dagsläget anser inte Johansson & Van Hees2 att det finns någon problematik i Boverkets 

byggregler kring brandskydd på vindsutrymmen men att kravet om takfoten måste förtydligas. 

Problemet ligger kring montage, installation samt kompetens angående materialval och 

konstruktioner. De anser att kraven i BBR är huvudorsaken till spridning av vindsbränder. 

                                                           
2 Nils Johansson, biträdande universitetslektor på Lunds universitet 

  Patrick Van Hees, professor vid avdelningen för brandteknik på Lunds universitet 
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3.2.2. Klassificering av byggnader och dess beståndsdelar 

En byggnad ska delas in i verksamhetsklasser, Vk, utifrån vilken verksamhet som bedrivs i 

utrymmet och brandtekniska byggnadsklasser, Br, utifrån byggnadens skyddsbehov. 

Skyddsbehovet bestäms utifrån det troliga brandförloppet, vilka konsekvenser en brand kan få 

samt byggnadens komplexitet.  Konsekvenser av en brand och byggnadens komplexitet kan 

vara antal våningar ovan och under mark samt vilka verksamhetsklasser det finns i byggnaden 

(Boverket 2017a). En byggnad kan bara ha en brandklassning men kan innehålla flera 

verksamhetsklasser.  

Ett utrymme i en byggnad ska delas in i en eller flera verksamhetsklasser (Vk) utifrån ämnad 

verksamhet. Indelningen beror på följande faktorer (BFS 2011:26, Boverket 2017a): 

 Om en person kan förväntas ha kännedom om byggnaden 

 Om en person kan förväntas vara vaken 

 Om en person kan förväntas utrymma på egen hand  

 Om det finns stor risk för brand  

Verksamhetsklasserna är följande (BFS 2011:26, Boverket 2017a, Strandberg 2015): 

 Vk1 – Industri, kontor, lager 

Här förväntas personer att vara vakna, ha en god lokalkännedom, och ha 

förutsättningar för att sätta sig själv i säkerhet  

 

 Vk2 – Samlingslokaler 

Här förväntas personer att vara vakna, ha förutsättningar för att sätta sig själv i 

säkerhet, men kan inte förväntas ha en god lokalkännedom 

 

- Vk2A – lokaler som rymmer färre än 150 personer, som skolor, butiker, vårdcentraler 

och biografer m.m.  

 

- Vk2B – lokaler som rymmer fler än 150 personer  

 

- Vk2C – lokaler som rymmer fler än 150 personer och har alkoholservering, som större 

pubar, diskotek och nattklubbar 

 



13 
 

 Vk3 – Bostäder  

Här förväntas personer ha en god lokalkännedom, ha förutsättningar för att själv sätta 

sig i säkerhet, men kan inte förväntas att vara vakna 

 

- Vk3A – vanliga bostadslägenheter såsom bostäder i flerbostadshus och småhus m.m. 

 

- Vk3B – en bostadsform för gemensamhetsboende, hem för vård och boende (HVB), hem 

för ensamkommande flyktingbarn och liknande 

 

 Vk4 – Hotell m.m. 

Här förväntas personer kunna sätta sig själv i säkerhet, men kan inte förväntas att 

vara vakna eller ha en god lokalkännedom 

 

 Vk5 – Vårdmiljöer m.m. 

Personer som befinner i dessa utrymmen förväntas inte kunna sätta sig själva i 

säkerhet.  

 

- Vk5A – Omfattar utrymmen för dagligverksamhet, som förskolor 

 

- Vk5B – Särskilda boenden för personer med vårdbehov 

 

- Vk5C – Lokaler för hälso- och sjukvård 

 

- Vk5D – Fängelser, häkten 

 

 Vk6 – ”brandfarlig verksamhet” 

Omfattar lokaler med hög risk för uppkomst av brand och där en brand kan få ett snabbt 

och omfattande förlopp. Exempel på sådana lokaler är pappersindustri, textilindustri, 

produktionsbyggnader inom jordbruk och utrymmen för yrkesmässig bearbetning av 

trä. 

Följande byggnadsklasser finns (BFS 2011:26, Boverket 2017a, Strandberg 2015): 

 Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov  
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Byggnader med fler än 16 våningsplan, större byggnader med verksamhetsklasserna 

5C och 5D 

 

 Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov  

Byggnader med tre våningsplan eller fler. Verksamhetsklasserna 4, 5A, 5B eller 5C eller 

samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C  

 

 Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov 

Byggnader med två våningsplan, högst tre våningsplan, avsedda för fler än två 

lägenheter. Samlingslokal i envåningsbyggnader eller tvåvåningsbyggnader i 

verksamhetsklasserna 2B eller 2C. Envåningsbyggnader med bostäder och lokaler i 

verksamhetsklasserna 5B eller 5C. Och byggnader som är större än 200 m2och som inte 

delas in i brandsektioner i högst denna storlek 

 

 Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov 

Övriga byggnader, envåningsbyggnader samt bostadshus med maximalt två våningar 

och högst två lägenheter per våning  

En byggnad ska även delas in i säkerhetsklasser. Där risken för personskada vid en kollaps av 

konstruktionsdel ska kategoriseras efter en skala från säkerhetsklass 1–3. Följande 

säkerhetsklasser finns (BFS 2015:6, Boverket 2017b): 

 Säkerhetsklass 1 – (låg), liten risk för personskador 

Exempel, platta på mark eller bärande delar i små byggnader som sällan någon vistas 

i. 

 Säkerhetsklass 2 – (normal), någon risk för allvarliga personskador 

Exempel, byggnadskonstruktioner som bjälklag, tak med mindre spännvidder eller 

takåsar och takplåtar som inte har en stabiliserande funktion m.m.   

  

 Säkerhetsklass 3 – (hög), stor risk för allvarliga personskador 

Exempel, balkar med större spännvidder och pelare eller byggnadsdelar som är 

stabiliserande som hisschakt och väggskivor  
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Sammanfattningsvis tillhör flerbostadshus, kategorin Br1 och Br2 i byggnadsklassen och 3A 

och 3B i verksamhetsklassen. I säkerhetsklassen infattas den i klass 3.  

3.2.3. Brandcell och brandklassade byggnadsdelar 

En brandcell ska fungera som ett skyddande skal mot en fullt utvecklad brand under en viss tid.  

Det är en avgränsad del som tak, golv och väggar (Brandsäkert 2009). En brandcell kan indikera 

ett rum eller flera sammanhängande rum, som en lägenhet eller en bostad.  Det kan handla om 

en etta på 30 kvm eller en 5-rummare som är uppdelad i två våningsplan på 180 kvm 

(Brandsäkert 2009).  

Varje lägenhet i ett flerbostadshus ska utgöra en egen brandcell. Detta innebär att om det brinner 

hos grannen ska inte branden kunna sprida sig till din lägenhet inom 60 minuter. Under denna 

tidsintervall ska räddningstjänsten hinna göra en insats för att släcka branden (Boverket 2016).  

En brandcell benämns av vilken funktion den har, följande beteckningar används (Träguiden 

u.å.): 

 R – Bärförmågan 

Förmågan att stå emot en fullt utvecklad brand utan att rasa och deformeras 

 

 E – Integritet 

Förmågan att begränsa branden till en sida utan att den sprider sig till den andra sidan 

via exempelvis heta gaser. Branden kan sprida sig via exempelvis sprickor 

 

 I – Isolering 

Förmågan hos elementet att behålla temperaturen på den sidan branden inte angripit. 

Den maximala temperaturstegringen får vara 180 °C där medelvärdet på 

temperaturökningen ligger på 140 °C 

 

 W – Strålning 

Förmågan att element inte överstiger en värmestrålning på 15 kW/m2 på den sidan av 

elementet branden inte angripit  

 

 M – Mekaniskt motstånd  

Motståndskraften hos ett element vid en mekanisk stöt  
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 C – Självstängning 

Förmågan för en branddörr att automatiskt stängas 

 

 S –Röktäthet 

Förmågan hos ett element att begränsa rökgaser från den sidan av elementet som brinner  

 

 K – Brandskydd  

Förmågan att skydda bakom- och närliggande material från att antändas eller skadas på 

något sätt av branden  

En tidsfaktor i minuter ska även anges, för att tala om hur länge skyddet ska upprätthållas, 15, 

30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. 

Exempelvis kan en vägg ha brandklassningen EI 60 vilket står för att väggen är brandtät och 

isolerar brand i 60 minuter. 

Se figur 3, funktionskrav för brandmotstånd hos konstruktionselement.  

 

Figur 3: Funktionskrav för brandmotståndet hos konstruktionselement: Bärförmågan (R), Integritet (E) och 

Isolering (I) (Träguiden 2015).  
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3.2.4. Europeisk brandklassificering av material, produkter och konstruktioner: 

Varje byggprodukt har en klassning i enlighet med ”Euroklass-systemet” och konstruktioner 

har en klassificering baserad på röktätheten och förmågan att motstå brand samt reaktion vid 

brandförlopp. En brandklassificering görs utifrån provningsmetoder enligt de europeiska 

standarderna som härstammar från CEN (Europeiska standardiseringsorganisationen). 

Produkten blir även klassificerad enligt EN (Europeisk standard). Skillnaden mellan dessa och 

det svenska systemet är att det svenska systemet har en klassificering som grundar sig i 

allmänna råd som Boverket ger ut (RISE u.å. a).   

De produkter som har Euroklass system, är ytskikt, golv, rörisolering, kablar och 

isoleringsmaterial. Ytskikten delas upp i sju huvudklasser, A-F. De anger hur lätt produkten 

antänds, hur snabbt branden sprider sig och processen av rök, sot eller brinnande partiklar 

(Skanska Sverige 2016a).  

Följande Euroklasser finns (Swedisol u.å. b):  

 A1 – Obrännbara material. Bidrar inte till brand. Exempel Stenull, glas och stål 

 

 A2 – Obrännbart material. Ingen överantändning alls. Begränsat bidrag till brand. 

Exempel Glasull 

 

 B – Ingen överantändning alls. Minimalt bidrag till brand. Exempel brandhämmande 

spånskiva 

 

 C – Övertändning efter 10 minuter, visst bidrag till brand. Exempel gipsskiva 

 

 D – Övertändning efter 2 till 10 minuter, måttligt bidrag till brand. Exempel trä 

 

 E – Medelstor risk för brand, övertändning inom 2 minuter. Exempel brandhämnad XPS 

 

 F – Mycket stor risk för brand, ej bestämda egenskaper. Exempel EPS 

Klassningar för materialets rökutveckling samt utvecklingen av brinnande droppar. Där s1-3, 

anger rökbildning vid brand och d0-2 anger om spridning av brand sker med rinnande droppar 

eller partiklar (Skanska Sverige 2016).  
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Följande klassningar finns (Swedisol u.å. b):  

 s1 – Mycket begränsad rökutveckling 

 

 s2 – Begränsad rökutveckling 

 

 s3 – Inga krav på graden av rökutveckling 

 

 d0 – Inga brinnande droppar eller partiklar 

 

 d1 – Begränsad mängd brinnande eller droppade partiklar 

 

 d2 – Inga krav på mängden brinnande droppar eller partiklar 

Se vidare i Bilaga 1 för ytterligare exempel på klassningar för material, ytskikt, rörisolering och 

beklädnader. 

3.2.5. Tester av konstruktionselement för brand  

Tester på produkter och konstruktioner genomförs för att ta fram vilket brandmotstånd 

produkten och konstruktionen har när den utsätts för en specifik temperatur. När dessa tester 

görs så undersöks hela konstruktionen och produkten tillsammans och inte varje enskilt material 

för sig, utan det blir en samlad bedömning. Sedan klassificeras konstruktionen efter dessa tester 

och klassificeringen visar vilken funktion samt tidsåtgång som krävs under en fullt utvecklad 

brand innan den tekniska funktionen minskar hos en konstruktion eller produkt enligt 

Andersson et.al3.  

Dagens brandtester för ett material är ofta småskaliga och kan inte visa alla egenskaper vid en 

verklig brand. Finns det exempelvis ett litet hål i materialet vid en verklig brand så kan heta 

brandgaser/eldslågor sprida sig genom hålet och detta är tillräckligt för att antända ett 

bakomliggande material. Även prefabricerade element med ett obrännbart material som 

skyddar ett brännbart material som ligger emellan kan vara brandfarligt då en liten springa eller 

                                                           
3 Bo Andersson, MSB expert, insats brand 

  Nils Johansson, biträdande universitetslektor på Lunds universitet 

  Patrick Van Hees, professor vid avdelningen för brandteknik på Lunds universitet 
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ett litet hål kan göra att heta brandgaser/eldslågor får fäste och antänder det mellanliggande 

brännbara materialet enligt Van Hees4.  

3.2.6. Brandskyddslagets rapport om de nuvarande reglerna i BBR  

2017 kom Brandskyddslaget ut med en rapport där de hade undersökt hur personer i 

brandskyddsverige ser på statusen och utvecklingen av regelverket gällande brandskydd 

(Brandskyddslaget 2017). Byggreglerna utvecklas ständigt och har blivit allt mer omfattande 

med tiden för att bibehålla en hög säkerhetsnivå. En del av dessa förändringar i regelverket har 

lett till ett ökat behov av tolkning och verifiering eftersom att säkerhetsnivån hos vissa 

konstruktionslösningar har visat sig avvika från de råd/föreskrifter i boverkets regelverk genom 

en så kallad analytisk dimensionering. Där ett eller flera av de allmänna råd som finns i avsnittet 

om brandskydd i BBR uppfylls på ett alternativt sätt än de som anges i regelverket 

(Brandskyddslaget 2017).  

Sammanlagt deltog 271 personer med olika yrkesroller som brandskyddskonsult, 

räddningstjänstanställd, representant för myndighet, fastighetsägare, entreprenör, anställd vid 

högskola/universitet och övrigt, i en enkät där 19 frågor besvarades. Majoriteten av deltagarna 

hade brandskyddskonsult som yrkesroll (63,5 %) och där efter kom räddningstjänstanställd 

(26,7 %).  

När det gällde det nuvarande regelverket ansåg majoriteten (54 %) av deltagarna att dagens 

BBR (kapitel 5) återspeglar de krav gällande brandskydd i byggnader som bör gälla. Men av de 

som var oense om denna fråga, var det en stor skillnad mellan de anställda hos räddningstjänsten 

och brandskyddskonsulter när det gäller upplevelse av nivån på reglerna. De anställda hos 

räddningstjänsten anser att nivån är alldeles för låg medan brandskyddskonsulterna anser att 

reglerna ger en alldeles för hög säkerhetsnivå (Brandskyddslaget 2017).  

Denna rapport visar att det finns stora klyftor i frågan om byggreglernas nuvarande utformning 

men samtidigt besitter brandkonsulterna den teoretiska kompetensen och de anställda inom 

räddningstjänsten besitter den praktiska. Därför anser inte Johansson5 att det är 

anmärkningsvärt att de tycker olika i denna fråga, men här gäller det istället att ta tillvara på 

bådas kompentens för att förhindra att en brand uppstår. Reglerna i sig i BBR är i stort sett bra 

                                                           
4 Patrick Van Hees, professor vid avdelningen för brandteknik på Lunds universitet 
5 Nils Johansson, biträdande universitetslektor på Lunds universitet 
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men det finns problem när det gäller brandspridning via takfot till vind samt vikten av rätt 

materialval i fasad där idag cellplastanvändningen är en risk vid brand.   
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3.3.1. Konstruktion  

Krav från Boverket vid nybyggnation är att varje enskild lägenhet ska räknas som en brandcell 

och brandklassningen ska vara lägst EI60 vilket motsvarar förmågan att motstå fullt utvecklad 

brand i 60 minuter (Boverket 5:531). Brandklassningen på vindsutrymmen ska vara lägst EI30.  

 

Spridning av vindsbränder är ett stort problem i flerbostadshus och oftast beror detta på följande 

faktorer (Boverket 2008): 

 Branden sprider sig via takfoten upp till vindsutrymmet 

 Felaktiga brandcellsavgränsningar i ventilationskanalerna 

 Bristfälliga brandcellsavgränsningar som inte går hela vägen upp till taket eller att det 

saknas helt  

Att branden sprids via takfoten är vanligt förekommande och detta bör förebyggas så att 

branden inte kan spridas på detta sätt. Alternativt att vinden ventileras på annat sätt och att 

takfoten är tät förslagsvis med fläktsystem.  

Brandspridning via ventilationskanaler ska förhindras genom brandspjäll styrda av 

rökdetektorer vid brandcellsgräns, Andersson et.al6 

Enligt Andersson, Johannson och Van Hees är det ibland också svårt att utforma en 

brandcellsavskiljning av vindar och då framför allt när den ska byggas när en vind redan är 

färdigbyggd. Exempelvis vid avskiljning av vindsutrymmet i radhusbebyggelse där det krävs 

att avskiljningen ska gå upp ovan yttertaket för att hindra brandspridningen. Utan att 

brandcellsavskiljningen av ett vindsutrymme går upp genom yttertaket kommer åtgärden ej att 

hindra brandspridning. 

Ett annat stort problem är när bostäder med en betongstomme byggs på med flera våningar och 

innehåller material såsom trä, gipsskivor och mineralull där en brand lätt kan sprida sig via 

takfoten upp till vindsutrymmet. Trä som material betyder nödvändigtvis inte att det per 

automatik är farligt vid brand då nya moderna bostäder med trästomme ofta är 

brandskyddsimpregnerade. Det som är förödande vid en brand är bristfälliga detaljlösningar vid 

anslutningar där en brand kan få fäste och sprida sig (Östman & Stehn 2014). En brand som har 
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sin startpunkt i ett våningsplan kan sprida sig via exempelvis anslutningar och takfoten till 

vindsutrymmet. Väl uppe på vindsutrymmet kan branden sprida sig till takstolarna som kan 

förlora sin bärförmåga. Att takstolarna kan förlora sin bärförmåga beror till viss del på att 

spikplåtarna tappar sin funktion och inte längre kan hålla ihop takstolarna som då kan falla ner 

på vindsbjälklaget. Har vindsbjälklaget ett krav på att stå emot en fullt utvecklad brand i 30 

minuter tar det 30 minuter för en brand att ta sig upp till vindsutrymmet och ytterligare 30 

minuter för branden att sprida sig till närliggande lägenhet. Det är då en fördel att ha ett 

vindsbjälklag i betong ur brandsynvinkel eftersom betong är ett material som inte brinner och 

därmed kan brandförloppet fördröjas och ett krav på brandmotstånd i 60 minuter är 

genomförbart. Dock kan betongkonstruktioner förlora sin bärförmåga när den utsätts för brand 

och detta kan leda till ras (Svensk Betong 2018). Består vindsbjälklaget av trä är det ur 

brandsynvinkel lättare för branden att sprida sig via vindsbjälklaget och risken för ras är större 

än vid ett vindsbjälklag av betong (Östman & Stehn 2014).  
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3.3.2. Materialval 

Vilken typ av material som bör användas i ett konstruktionselement beror helt på tekniska 

funktionskrav i produktion och drift för att få en hållbar byggnad. Det finns flera olika aspekter 

som måste behandlas. Allt från brand-egenskaper, energikrav, värmeledningsförmåga, miljö- 

och klimatpåverkan och pris- eller livscykelkostnad, LCC (Skanska Sverige 2017a). 

Men här glöms ofta brandaspekterna bort när det gäller ett hållbart byggande. Det är ett större 

fokus på energikrav, att hålla fukt borta och miljökrav när val av material ska tas fram. 

Helhetstänket glöms bort. En hållbar byggnad ska vara stabil, ha en god värme-, fukt- och 

ljudisolering samt kunna motstå brand, enligt Van Hees7. 

En av de största orsakerna till att en brand får fäste enligt Andersson, Johansson och Van Hees8 

är bristfälliga detaljer såsom otätheter i genomföringar, ej genomtänkta materialval samt 

okunskap hos räddningstjänsten som inte kan läsa av en startad brand på ett korrekt sätt. En 

brand som startat på exempelvis en spisplatta med heta brandgaser och eldslågor som sprider 

sig i ventilationskanalerna ska inte leda till en brand om det är täta anslutningar i kombination 

med ett genomtänkt materialval. En annan stor orsak är takfoten som inte har ett säkert 

brandskydd och är särskilt utsatt vid en brand då branden lätt kan få fäste i takfoten och sprida 

sig till takstolarna. 

En brand som spridit sig till vindsutrymmet kommer att vilja sprida sig till övriga delar av 

byggnaden såsom ytterväggarna om man inte kan begränsa branden. En vanlig väg för en brand 

från vindsutrymmet till ytterväggarna är via luftspalten som då går genom hela byggnaden och 

ger branden en möjlighet att sprida sig nedåt. Kombinationer av olika material där alla inte är 

obrännbara kan också ses som en risk då det brännbara materialet börjar brinna medan det 

obrännbara är intakt. Även påbyggnationer löper en större risk för spridning av brand då det 

ofta är olika kombinerade material mot den ursprungliga byggnationen. Det är även svårt för 

räddningstjänsten att veta när det skett en påbyggnation om stommen består av olika material. 

Exempelvis en betongstomme som byggs på med ett extra våningsplan med trästomme. 

Fasadrenoveringar med tilläggsisolering är även en risk om kompetensen kring materialval är 

                                                           
 
8 Bo Andersson, MSB expert, insats brand 

Nils Johansson, biträdande universitetslektor på Lunds universitet  

Patrick Van Hees, professor vid avdelningen för brandteknik på Lunds universitet 



24 
 

bristfällig. Det är även av hög vikt att ha kunskap om det redan befintliga materialet i 

byggnationen enligt Andersson et.al9.  

De betonar även vikten av rätt materialval för att hindra spridningen av en brand till 

vindsutrymmet. Cellplast som material har ett snabbt brandförlopp och genom att då använda 

detta material i byggnadselement ökar risken för att en brand ska kunna sprida sig upp till 

vindsutrymmet. Cellplast är även ett material som droppar vid brand vilket leder till spridning 

i sig. En del vindsutrymmen har inget skydd för isoleringen och där syns cellplasten klart och 

tydligt. Får en brand fäste i cellplasten kan hela vindsutrymmet snabbt bli övertänt medan ett 

annat materialval kan ge motsatt effekt.  

Vid materialval måste helheten, även brandförebyggandet, tas med. Cellplast är en oljeprodukt 

med hög energi och är vid brand en stor brandspridare men står emot fukt väldigt bra och är lätt 

att montera. Att inte ersätta cellplast med ett obrännbart alternativ får vid brand mycket stora 

konsekvenser även ekonomiska enligt Andersson10. 

Se bilaga 2 för detaljerad beskrivning av olika isoleringsmaterials egenskaper.  

3.3.3. Falsk marknadsföring  

Den 4 feb 2016 slogs det fast i Marknadsdomstolen att cellplasttillverkaren SPU (Kingspan 

Insulation) har använt sig av vilseledande marknadsföring när det gäller brandsäkerheten i deras 

egna produkter (Swedisol 2016a). SPU marknadsförde att deras isoleringsprodukt PIR 

(Polyisocyanurate) som tillhör gruppen cellplast hade samma goda brandegenskaper som 

mineralull. Trots att den klassificeras i de lägsta brandklasserna E och F och är som produkt 

brännbart medan mineralull tillhör brandklasserna A1 och A2 och är en obrännbar produkt 

(Svensk byggtjänst 2016a). Det var företaget Swedisol, som är Sveriges ledande mineralulls 

företag som yrkande på vite för vilseledande marknadsföring. SPU hade uttryckt på så sätt i sin 

marknadsföring att deras isolering är så ”gott som oantändlig”. ”Hus med SPU isolering och 

mineralull är lika brandsäkra och bevisat säkert” (Svensk byggtjänst 2016a).     

De har tydligt lämnat felaktiga påståenden om sina produkter under en längre tid. Marknaden 

måste kunna lita på att den information som ett företag framför i sin marknadsföring är korrekt 

säger marknadsdomstolen och därför är denna dom viktig och Cecilia Uneram, brandingenjör 
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på Brandskyddsföreningen som arbetar för ett brandsäkert Sverige håller med (Svensk 

byggtjänst 2016a).  

Här har SPU tydligt vilselett marknaden. Deras påståenden förbjuds och skulle de fortsätta att 

uttrycka sig på samma sätt om att deras produkter har samma brandegenskaper som mineralull, 

riskerar de ett vite på 1 000 000 kronor (Svensk byggtjänst 2016a).  

Conny Persson, VD för Swedisol, hoppas att denna dom innebär att företag är mer noggranna 

med sin produktinformation framöver (Svensk byggtjänst 2016a). 
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4. Möjliggöra en effektiv insats vid brand i flerbostadshus 

Citat ur Storskadeproblematik-Brand i byggnad (Holmstedt et al. 2015):  

”Det finns ett stort behov att utveckla svensk räddningstjänst så att brandskyddet och 

brandsläckningsinsatser svarar mot riskerna och de krav som rimligen bör ställas av samhället. 

Den vardagliga olyckan som en mindre lägenhetsbrand är idag något som svensk 

räddningstjänst är duktiga på, men vid en komplex olycka så ökar kravet på den enskilda 

räddningsledarens förmåga att leda och utvärdera taktik- och metodval under en 

insats. Målsättningen med insatsen måste vara att begränsa skador som människor drabbas av 

genom att både förbättra brandskyddet och effektivisera insatser. Det kan göras på olika sätt, 

antingen genom konventionella metoder som är beprövade och pålitliga eller genom att införa 

nya tillgängliga metoder när så krävs av situationen. Det rådande regelverket för 

brandmännens arbetsmiljö AFS 2007:7 har historiskt påverkat sättet insatser mot bränder i 

byggnader genomförs.”  

Det är också av största vikt att redan vid projekteringsprocessen av ett flerbostadshus ska det 

brandförebyggande arbetet få en viktigare roll än idag med tanke på val av byggmaterial och 

hur dessa reagerar vid en brand. Idag är det snarare en självklarhet att en lägenhetsbrand på 

översta våningsplanet i ett flerbostadshus innebär att branden sprider sig till vindsplanet än att 

den stannar i startbrandcellen. Orsaker till detta är förutom en högre brandbelastning i 

startbrandcellen, vilket har gett ett snabbare brandförlopp än tidigare, men även materialval i 

fasadkonstruktionen.  

Användandet av exempelvis cellplast istället för obrännbara isoleringsmaterial i en byggnad 

kan naturligtvis ge bra effekt när det gäller att stänga ute fukt men blir vid en brandsituation en 

generator som bidrar till en svårsläckt brand med snabb brandspridning till andra brandceller i 

byggnaden. Detta innebär i många fall en totalskada. Att ta bort cellplasten som material i 

byggprocessen för dess negativa egenskaper vid brand är ju också en bredare miljöfråga med 

tanke på tillverkningen av produkten. KEMI (Kemikalieinspektionen) arbetar för en giftfri och 

plastfri miljö och det arbetet är globalt enligt Andersson11.  

En annan aktuell fråga enligt Andersson när det gäller fasadbränder är bränder i höga byggnader 

där brännbart material har använts i fasadkonstruktionen och som fått katastrofala 

konsekvenser. Enligt erfarenheter från bränder i höga byggnader är det stor skillnad på 
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brandspridningen från en fasadbrand och in till lägenhetsbrandcellen om lägenheten har 

sprinkler eller inte. I en sprinklerskyddad byggnad sprids inte branden till fasaden eller från 

fasaden in i lägenheten. Därför bör höga byggnader vara försedda med vattensprinklersystem.  

En brand innebär också problem med giftig rök beroende på vad som brinner. Miljöfarliga 

ämnen blandas med släckmedel och stora mängder släckvatten (restprodukten vid 

brandsläckning) som slår ut reningsverk och dricksvattentäkter. Det gäller att ha ett helhetstänk 

redan på planeringsstadiet i byggprocessen och från insatsledaren vid en brandsituation. MSB 

tillsammans med KEMI och Naturvårdsverket rekommenderar räddningstjänsten att inte 

använda brandskum och att minimera mängden vatten vid släckningsinsatsen. Detta innebär 

också att MSB rekommenderar räddningstjänsterna att använda vattendimmsläckning i första 

hand som både är effektivt att släcka bränder med men minimerar också negativ påverkan på 

vår miljö och mängden släckvatten enligt Andersson12. 
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5. Resultat 

Den samlade bedömningen av litteraturstudien, interna brandrapporter samt intervjuer visar att 

det är en kombination av okunskap, felprioriteringar, materialval samt slarv som är de största 

orsakerna till att en brand sprider sig till och från vindsutrymmet i ett flerbostadshus. De normer 

och krav som finns i dagens regelverk (BBR) är i stort inte bristfälliga eller orsaken till att en 

brand sprider sig till och från vindsutrymmen. Nämnas bör att spridning av brand via takfot är 

en vanlig situation vilket myndigheten bör överväga att reglera samt materialvalets påverkan 

på brandspridning. 

Dagens normer och krav gällande brandskydd på vindsutrymmen är att vindsutrymmet ska 

utgöra en egen brandcell med en area på högst 400 m2. Inga regler eller krav gällande takfot, 

konstruktion eller materialval finns, däremot allmänna råd där risken för brandspridning från 

fönster via takfot till vindsutrymmet ska begränsas.  

 

Riskzoner och viktiga aspekter vid brandspridningen är följande:  

 Otätheter i ventilationskanalerna.  

 Felaktiga/mindre genomtänkta materialval. 

 Felaktiga/bristfälliga brandcellsavgränsningar. 

 Brister i projekteringsskedet gällande takkonstruktion och ventilationslösningar. 

 Avsaknad av brandskydd i förebyggande syfte exempelvis brandvarnare. 

 Vindar med förrådsinredning och därmed risk för anlagd brand. 

 Okunskap kring materialval särskilt vid påbyggnationer.  

 Inte tillräcklig kompetens i att leda släckningsarbete. 
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6. Diskussion 

Hur ska vi kunna stoppa spridningen av en brand? Genom att inte ge den bränsle. En brand 

behöver syre, bränsle och värmetillgång. Idag byggs det in allt mer brännbara material i 

byggnader, där cellplast som byggnadsmaterial har expanderat på byggmarknaden. Den ger bra 

effekt när det gäller att stänga ute fukt och är lätt att montera men den är samtidigt en ren 

oljeprodukt som vid en brandsituation fungerar som en generator. Cellplast som material bidrar 

till en svårsläckt brand med en snabb brandspridning till andra brandceller i en byggnad som i 

sin tur leder till en totalskada i många fall. De positiva egenskaperna överskuggas av den 

negativa påverkan som cellplasten orsakar vid en brandsituation. Detta borde räcka för att ta 

bort användandet av cellplast som förutom stor skadegörelse även har tagit många liv runt om 

i vår värld.  

Att skapa en plastfri miljö är också ett mål som miljömyndigheter runt om i världen strävar 

efter. Varför ska vi då ha kvar cellplast som produkt?   

Det är inte konstigt att dagens bränder blir så omfattade när köparen tillåter material som är 

såpass lättantändliga. Det är ingen som skulle rekommendera att bygga in fuktiga material i 

våra byggnader men varför ska vi då tillåta att de byggs in allt mer brännbara material, när 

konsekvenserna för en brand kan bli så omfattade. 

När det gäller höga byggnader och skyskrapor är det av största vikt att inte brand och giftig rök 

vid en fasadbrand kommer in i lägenheterna för att kunna rädda liv och byggnaden. 

Takutformningen har här en betydande roll när det gäller spridningen av en fasadbrand.  Att en 

brand sprider sig genom takfoten är ett vanligt förekommande problem. Takfoten sticker ut för 

att inte nederbörd och fukt ska skada fasaden samt att ventilera vindsutrymmet, men detta ökar 

risken för en brandspridning och därför bör detta problem förebyggas så att en brand inte kan 

sprida sig genom takfoten.  

Det finns alternativ för att hindra en brand från att ta sig till och från takfoten, exempelvis 

genom att täta takfoten helt och installera ett fläktsystem i vindsutrymmet för att undvika 

fuktproblemet och genom denna åtgärd få problemen att försvinna. Men idag finns det inte nog 

tydliga förskrifter eller tillräckligt med råd i byggnadsreglerna vilket borde ses över.  

En annan viktig faktor när det gäller att skydda och rädda liv vid en fasadbrand är att höga 

byggnader och skyskrapor ska ha ett vattensprinklersystem. Med ett vattensprinkelssystem i 

byggnader hindras branden att komma in i lägenheten vilket statistiskt har visats vid verkliga 
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fasadbränder i höga byggnader. Idag tillåter BBR avsteg från de detaljkrav som ställs på 

byggnader med förenklad dimensionering om vattensprinkel installeras. Enligt föreskrifterna i 

BBR anses att vattensprinkelsystem gör byggnader mindre beroende av räddningstjänstens 

insats.  

Ventilationskanalerna har också en avgörande roll av spridning av brand från en lägenhet upp 

till vindsutrymmet. Idag sker det alldeles för många bränder där heta brandgaser och eldslågor 

via rökkanalerna tagit sig upp till vindsutrymmet och utvecklat en brand. För att förhindra detta 

är en faktor att alla ventilationskanaler ska ha brandspjäll inbyggt, som stänger kanalen när heta 

brandgaser kommer i kontakt med brandspjället. Enligt brandorsaksutredningarna är detta är ett 

brandförlopp som sker ofta, därför bör räddningstjänsten ha kunskap om att branden kan sprida 

sig upp till vindsutrymmet och därför måste vindsutrymmet kontrolleras.  Ett så viktigt moment 

får inte glömmas. Syftet med just olycksrapporterna är att lära sig och därmed få förbättringar 

av olycksinsatser. 

Enligt Andersson, Johansson och Van Hees måste räddningstjänsten bli bättre på att läsa av 

byggnaden vid en brand. De måste ta tillvara på tidigare kunskaper om liknade bränder och 

använda nya släckmetoder som kommer åt branden bättre och som minimerar riskerna för 

personskador vid pågående släckningsarbete, och vara öppna för nya tankesätt och metodval då 

traditionella släckningsmetoder idag inte hänger med i utvecklingen gällande byggnationer och 

materialval.  

Skulle en brand sprida sig upp till vindsutrymmet i ett flerbostadshus gäller det att 

brandcellsavgränsningarna fyller sin funktion och står emot branden så den inte sprider sig 

vidare till närliggande huskroppar.  Det står tydligt i BBR kap 5 paragraf 5:535 Vinds- och 

undertaksutrymmen, att vindsutrymmet ska vara konstruerat på ett så sätt att den hindrar 

branden från att sprida sig vidare. Men det ser inte alltid ut så i praktiken. En brandcell ska stå 

emot en brand i minst 60 min, under denna tid ska räddningstjänsten hinna ta sig till platsen och 

påbörja en insats. Men det har visat sig att brandcellerna på vinden inte alltid uppnår sin 

funktion, antingen är de felkonstruerade eller så går de inte upp ovanför yttertaket, ett måste för 

att hindra en brand från att sprida sig i konstruktionen. Det räcker med ett litet hål i brandcellen 

för att heta brandgaser ska ta sig igenom konstruktionen. Därför är det extra viktigt att en 

brandcell utformas på ett korrekt sätt redan från början men även om förändringar görs ska detta 

ändras i byggnadens brandskyddsdokumentation. Detta är en viktig del att hindra en brand från 
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att ta sig vidare i byggnaden. Det behövs noggrannare kontroller vid utförandet av arbetet för 

att dessa misstag ska förhindras och  idag handlar det mycket om okunskap.   

Idag är det ett stort fokus på just hållbart byggande, redan från anbudsskedet och till rivning av 

byggnaden. En hållbar byggnad ska vara stabil, ha en god värme-, fukt- och ljudisolering samt 

kunna motstå en brand. Men det är just en faktor som lätt glöms bort, nämligen brandskyddet. 

Vi bygger inte en byggnad i tron om att den ska brinna utan här ligger fokus på miljö och energi. 

Om en brand mot all förmågan skulle inträffa är det inte bara en byggnad som kan ta skada utan 

en brand påverkar även miljön, egendom och människoliv. En brand kan få förödande 

konsekvenser. Därför är det viktigt att redan från anbudsskedet ha brandskyddstänket med och 

prioritera det lika högt som miljö- och energiaspekter. Idag kommer brandskyddstänket alltid 

ett steg efter och det bör vara tvärtom för att förebygga bränder och dess spridning. Vi ska alltid 

vara ett steg före branden och inte efter.  
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7. Slutsats 

Slutsatsen av denna studie visar på att brandtänket måste prioriteras högre än det görs idag, 

redan vid idéstadiet. Idag byggs det in allt mer brännbara material i våra bostäder där cellplast 

som byggnadsmaterial har expanderat på byggmarknaden. Detta material är en ren oljeprodukt 

och bör elimineras helt.  

Följande punkter kan användas som förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av en 

brand till och från vindsutrymmen: 

 Regelbundna kontroller för att hitta eventuella otätheter i ventilationskanalerna samt 

säkerställa att det inte finns risk för att brandgaser kan antända ett brännbart material 

via öppningar i ventilationskanalerna.  

 Rätt materialval och framförallt obrännbara material för att förhindra att en brand får 

fäste och kan sprida sig. Exempelvis om brandlågor slår ut via ett fönster har det stor 

betydelse vilket material som finns i fasaden och om det är brännbart eller inte. Material 

som cellplast i fasader som isolering är utifrån brandspridningsförmåga inte lämpligt att 

använda. 

 Korrekta brandcellsavgränsningar i projekteringsskedet då det blir svårare ju längre 

framskridet projektet är. Särskilt viktigt att kontrollera vid påbyggnationer att 

exempelvis en brandavskiljande vägg går hela vägen genom taket och uppfyller sin 

funktion.  

 För att undvika brandspridning från lägenhet upp till vind kan ventilationslösningen av 

vindsutrymmet skötas mekaniskt. 

 Brandskydd på takfoten för att begränsa en brand. Exempelvis en list som sväller upp 

vid brand och skyddar omkringliggande konstruktion från brandspridning. Alternativt 

att vindsutrymmet ventilerar på ett annat sätt och att takfoten är tät förslagsvis med 

fläktsystem. 

 Höga byggnader och skyskrapor bör ha ett vattensprinklersystem. Med ett 

vattensprinkelssystem i byggnader släcks branden innan den får fäste i byggnationen. 

Liv räddas och skador på byggnationen minimeras.   

 Dagens regler i BBR gällande brandskydd bör utvecklas för att förhindra en brand att 

sprida sig genom takfoten. Det bör även ställas högre krav på konstruktionslösningar, 

där luftspalten i konstruktionen kan ha en avgörande roll vid brandspridningen.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – Klassningar för olika material 

Klassningar för material, ytskikt, rörisolering och beklädnader (RISE u.å. b) se tabell 1och 2 

för ytligare exempel. 

A1 – (obrännbart material)  

A2 – s1, d0 (obrännbart material)  

B – s1, d0 (ytskikt av klass I)  

C – s2, d0 (ytskikt av klass II)  

D – s2, d0 (ytskikt av klass III)  

A1fl (obrännbart material för golv)  

Cfl – s1 (golv i utrymningsvägar, klass G)  

Dfl – s1 (golv i samlingslokaler, klass G) 

BL – s1, d0 (rörisolering) 

B1CA – s1, d0, a1 (kablar) 

 

Tabell 1: Brandklasser enligt europeiska standarder för alla ytmaterial förutom golvbeläggningar (baserat på 

träguiden, Träguiden 2015b).  

 



 

II 
 

Rökklass: Gradering s1-s3 där s1 är den bästa klassningen (Träguiden 2015b). 

s1 = Mycket begränsad rökutveckling 

s2 = Begränsad rökutveckling 

s3 = Inga krav finns 

 

Droppklass: Gradering d0-d2 där d0 är den bästa klassningen (Träguiden u.å.). 

d0 = Inga brinnande droppar eller partiklar 

d1 = Begränsad mängd brinnande droppar eller partiklar 

d2 = Inga krav finns 

 

SBI = Single Burn Item som är en metod för att klassificera material. 

FIGRA = Fire Growth Rate och är en egenskap som mäts i SBI-metoden.  

 

Tabell 2: Brandklasser enligt Europeiska standarder för golvbeläggningar (Baserad på träguiden, Träguiden 

2015b). 

 

Strålningspanel = En metod som används för golvbeläggningar (ISO9239-1). 

CHR = Critical Heat Flux är en egenskap som mäts enligt strålningspanelen (Träguiden 

2015b).  
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Bilaga 2 – Isoleringsmaterial  

 

Isoleringsmaterial  

Isoleringsmaterial som namnet antyder ska isolera en byggnad. Den ska stänga kyla ute under 

vintern och stänga värmen ute under sommaren. Isoleringsmaterial kan även fungera som 

ljudisolering och brandisolering beroende på vilken typ av isoleringsmaterial som väljs.  

I just flerbostadshus är cellplast och mineralull de vanligaste isoleringsmaterialen vid isolering 

av takutrymmen.  

 

Cellplast: 

 

Cellplast är ett poröst polymermaterial som består av 98 procent luft och 2 procent av polyester 

(Cellplaster, u.å.). Den är ett lätthanterligt material med hög isoleringsförmåga till ett 

konkurrenskraftigt pris. Den är även ett brännbart material som antänts redan vid låga 

temperaturer och har ett snabbt spridningsförlopp (Skanska Sverige 2017b). 

 

Cellplast brukas delas in i två huvudgrupper (Skanska Sverige 2017b);  

 

 Termoplaster  

 Härdplaster 

 

Termoplast är en plast som blir plastisk vid uppvärmning och efter flera upprepningar övergår 

till ett plasttillstånd (Nationalencyklopedin u.å. a). De produktgrupper som tillhör termoplaster 

är EPS (expanderad), Dränerad-EPS, EPS (grafitdopad) och XPS (extruderad). 

 

EPS, expanderad polystyren (se figur 4), framställds genom att små kulor av plast expanderas 

med hjälp av vattenånga och bildar då block med luftfyllda celler (Svensk byggtjänst 2015b). 

Den används i mark, väggar och i tak som isoleringsmaterial. EPS är också den som 

förekommer mest i byggbranschen och det är den cellplast som har sämst brandegenskaper. 

Materialets egenskaper ändras redan vid 70–80 grader och smälter vid 150 grader 

(Brandskyddsföreningen, u.å.).  



 

IV 
 

Tidigare innehöll EPS ett flamskydd men det har tagits bort på grund av miljöskäl (Skanska 

Sverige 2013c). EPS som produkt hamnar i klass E (brandhärdig EPS) i Euroklass och har 

tilläggsklasser för brinnande droppar d1. EPS förekommer också i klass F (utan 

flamskyddsmedel) som är den sämsta nivån av denna skala (Skanska Sverige 2016). Se figur 4.  

 

 

Figur 4: Isoleringsmaterial, EPS (Byggmax u.å. a).  

 

Dränerad EPS (se figur 5), har samma materialegenskaper som EPS men med lösare 

sammanfogade EPS-kulor. Kulorna är behandlade för att materialet inte ska suga åt sig vatten 

(Skanska Sverige 2016). Se figur 5. 

 

Figur 5: Isoleringsmaterial, dränerad EPS (Byggmax u.å. b). 

 

Grafit-EPS (se figur 6), Är en EPS med kolinblandning. Den har ett gråaktigt utseende och 

isolerar bättre än EPS men förutom det så har den samma materialegenskaper som respektive 

EPS produkter har (Skanska Sverige 2016).  

 

EPS-produkter smälter snabbt vi en brand och brandutvecklingen är kraftig. Rökutvecklingen 

vid en brand är tre-fyra gånger större än hos trä. Den är mycket giftig och leder till snabb 

siktförsämring och därmed utrymningssvårigheter (Brandskyddsföreningen u.å.).  
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Figur 6: Isoleringsmaterial, Grafit-EPS (Byggmax u.å. c). 

 

XPS, extruerad polystyren (se figur 7), har en jämnare struktur och slätare yta än tidigare 

nämnda isoleringsmaterial. Den används främst i mark och grundläggning eftersom den har en 

högre hållfasthet och står emot vatten bra (Skanska Sverige 2016). Men den kan även användas 

som isoleringsmaterial i väggar, terrasser och tak. Den har samma brandegenskaper som EPS, 

det vill säga den smälter och brinner fort och bildar en kraftig svart rök och sot vid brand. 

Brandröken är giftig eftersom den består av kolföreningar och bör inte andas in. Branden sprids 

via brinnande droppar när cellplast brinner (Skanska Sverige 2016).  

 

 

Figur 7: Isoleringsmaterial, XPS (Byggmax u.å. d).  

 

Härdplast är en plast som efter härdning inte kan smälta det vill säga den kan inte omformas. 

Själva plasten består av polymer som under själva härdningen tvärbinds kemiskt, alltså vid en 

ny uppvärmning sönderdelas materialet istället för att smälta ihop (Nationalencyklopedin u.å. 

b). Den har bättre brandegenskaper än de produkter som tillhör gruppen termoplaster men 

skillnaden är inte storskalig.  I gruppen härdplast ingår produkterna, PUR, PIR och PF. 
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PUR, polyuretan, har en gulaktig färg och en slät struktur. I Sverige används den sällan som 

skivmaterial men den förekommer i fogskum, i kylrum och i plåtsandwich-element (Skanska 

Sverige 2016).  

 

PIR, polyisocyanurat (se figur 8), är en vidareutveckling av PUR. Den har en slät struktur med 

ytskikt av glasfiber, aluminium och bitumen. Isoleringsmaterialet används i väggar och tak men 

kan även läggas i asfalt på terrasser (Skanska Sverige 2016). Utifrån brandegenskaperna är PIR 

en härdplast som inte smälter. Den har liknande egenskaper som trä som kan slockna när den 

förkolnar. Den har inte samma kraftiga brandutveckling som termoplaster men röken är sur och 

giftigare än EPS och kan ge frätskador (Skanska Sverige 2016).  

 

Figur 8: Isoleringsmaterial, PIR (Bauhaus u.å. a). 

PF, fenolisolering (se figur 10), förekommer i brunrosa färg. Skivorna har samma ytskikt men 

en mjukare struktur än PIR. Den används främst i väggar. Gällande brandegenskaper är den 

också en härdplast som inte smälter (Skanska Sverige 2016). I jämförelse med PUR och PIR 

har den svårare att antända och bildar mindre rök vid en brand. Röken är giftig och sur och kan 

ge frätskador (Skanska Sverige 2016).  

 

Figur 10: Isoleringsmaterial, PF (Skanska Sverige 2016b).  
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Mineralull: 

Mineralull delas in i två grupper, stenull och glasull. Båda är obrännbara, men stenull har en 

högre smältningsgrad än glasull. Glasullen har även en lägre densitet och är mer genomsläpplig 

för luft men båda materialen har en betydligt högre motståndskraft mot brand är cellplast 

(Skanska Sverige 2017a). 

Mineralull används främst för isolering mot värme och kyla men används även som 

akustikisolering och brandisolering. Den har en god ljudisolerande och ljudabsorberande 

förmåga i tak, ytterväggar, mellanväggar och mellanbjälklag (Skanska Sverige 2017c).  

Som materialform förekommer mineralull i skivor, rullar och i lös form (lösull), se figur 11. 

Mineralull är ett obrännbart material. Den bevarar sin brandegenskap, obrännbarhet, under hela 

sin livscykel och inget underhåll behövs. Den förhindrar spridningen av brand och avger icke 

giftiga gaser eller rök (Swedisol u.å.b).  

För att isoleringen ska uppnå sin fulla kapacitet krävs det ett gott vindskydd, eftersom 

luftrörelser i isoleringen ger värmeförluster. Materialet ska inte utsättas för väta eller smuts 

eftersom då finns det en risk för kvalitetsproblem med dålig isoleringsförmåga, mögel och dålig 

lukt. Därför är det viktigt att materialet hålls torrt både vid lagring och montage och får absolut 

inte monteras mot våta ytor (Skanska Sverige 2017c).  

Vid användningen av mineralull kan klåda förekomma vid direkt kontakt mot huden. Därför 

rekommenderas det att använda skyddsklädsel vid hantering av mineralull för att förhindra 

direkt beröring av materialet (Swedisol u.å.b). När det gäller brandklassificering hör stenull och 

glasull till kategorin A1 och A2 i Euroklass (Swedisol u.å.b).   

 

 

 

 

 

Figur 11: Isoleringsmaterial, Stenull (Bauhaus u.å. b), Glasull (Jem & Fix u.å.) och Lösull (XL-Bygg Fresks 

u.å.). 

Stenull Glasull Lösull 
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Euroklass och värmeledningsförmåga:  

I tabell 3 visas vilken Euroklass respektive värmeledningsförmåga isoleringsmaterialen har. Ett 

lägre λ-värde (W/(m2·K)) ger en bättre isoleringsförmåga. 

 

Tabell 3: Euroklasser och värmeledningsförmåga för isoleringsmaterial (baserat på VG-Hus Skanska Sverige, 

Skanska Sverige 2017a).  

 

Material EPS Grafit-EPS Dränerad-EPS XPS PUR PIR PF Stenull Glasull

Euroklass

A1 

A2 

B  

C  

D 

E     

F     

λ-värde 0,036 0,031 0,039 0,036 0,025 0,025 0,021 0,036 0,037
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

 Vilka för- och nackdelar finns i BBR gällande brandskydd på vindsutrymmen? 

 

 Vad är den största orsaken till spridning av vindsbränder enligt er? 

 

 Hur kan man förhindra att en lägenhetsbrand sprider sig till vindsutrymmet? 

 

 Hur stor betydelse har val av material vid en brandspridning till och från 

vindsutrymmet? 

 

 Vilka brister ser ni finns i projekteringen gällande konstruktion för att förhindra 

spridning av vindsbränder? 

 

 Vilka brister finns i tester av ett materials egenskaper när de utsätts för en brand? 

 

 

  

 


