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ABSTRACT  

From a fire perspective EPS insulation has characteristics that makes it inflammable and can 

cause fast fire spread which is aggravating for the fire and rescue services. Reports from fire 

and rescue operations related to both EPS insulation and construction sites of buildings, 

show that fires most often are related to faults in protecting combustible materials during hot 

works such as welding. A case study was performed with the purpose to investigate flaws 

during handling and installation of EPS insulation at four construction sites. The project 

consisted of field studies with interviews with respective site managers and a supplier of 

façade systems. Interviews were also conducted with the fire and rescue services to obtain a 

deeper understanding for the problems of fire rescue operations during fires with large 

quantities of EPS insulation and the risks from using combustible insulation in modern 

building technology. The study showed that fire safety measurements were not taken during 

handling and installation of EPS insulation in particular. EPS insulation was only looked at 

from an economical perspective which resulted in large quantities of insulation stored at the 

construction sites and in scaffolds prior to installation. It was concluded that handling and 

installation of EPS insulation was inadequate from a construction site fire safety point of 

view. Furthermore irregularities and lack of thoroughly made inspections of insulation of 

façade installations show that there are a lot of uncertainty regarding the fire safety of a 

façade with combustible insulation. Suggestions to limit fires in combustible insulations, 

increase quality of the construction of facades as well as raise awareness of fire hazards 

during planning and construction of buildings were made. 
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FÖRORD 

Examensarbetet utgör avslutande del i en byggnadsingenjörsexamen vid Mälardalens 

Högskola med inriktning mot brandskydd. 

Det har krävts mycket tid att hitta pågående byggnationer som använder cellplastisolering i 

fasad och som samtidigt ställer upp på att bli kritiskt granskade. 

Ett stort tack riktas till platscheferna och fasadentreprenören som valt att delta i fallstudien 

och tagit sig tid att visa mig runt på sina byggarbetsplatser, förklarat ingående hur arbetet går 

till samt svarat ärligt på frågor. Ett stort tack riktas också till leverantören som valt att delge 

information om vilka kunder jag kunde besöka samt själv deltagit i intervju. Slutligen riktas 

ett tack till Morgan Palmquist och Anders Palm från räddningstjänsten som delgivit sina 

erfarenheter i intervjuer och Mia Kumm som varit min handledare under examensarbetet. 

Västerås i juni 2015 

Lars Lindholm 

  



 

SAMMANFATTNING  

Ur brandskyddssynpunkt har cellplastisolering egenskaper som gör den lättantändlig och att 

den kan orsaka snabb brandspridning som är försvårande för räddningstjänstens räddnings- 

och släckningsarbete, vilket har visats i ett antal insatsrapporter där cellplasten direkt kan 

härledas som den största bidragande orsaken till stora skador. Räddningstjänstens 

insatsrapporter visar att cellplastrelaterade bränder under byggtid i huvudsak är relaterade 

till brister i skyddande av brännbara material vid pågående heta arbeten.  

I syfte att undersöka brister vid hantering och montering av cellplastisolering under byggtid 

genomfördes en fallstudie. Fyra byggarbetsplatser undersöktes och intervjuer genomfördes 

med platschefer och fasadentreprenör samt med en leverantör av fasadsystem med brännbar 

isolering. Intervjuer genomfördes även med räddningstjänsten för att få en fördjupad 

förståelse för problematiken som råder kring insatser vid cellplastrelaterade bränder och 

användandet av brännbar isolering i byggandet.  

I studien framkom det att inga särskilda säkerhetsåtgärder vidtogs avseende hantering av 

cellplastisolering för byggarbetsplatserna. De ansvariga personerna ansåg sig följa regler för 

heta arbeten, arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete och beträffande hantering av 

cellplastisolering var det ekonomi som styrde då större beställningar sänkte inköpspris och 

minskade transportkostnader. Upplag av cellplastisolering på byggarbetsplats och i 

byggnadsställningar omfattades inte i brandskyddsarbetet vilket resulterade i stora mängder 

isolering i upplag och i byggnadsställningar inför montering på fasad. 

För att en fasadkonstruktion med brännbar isolering ska leva upp till brandklassen som 

godkänts genom fullskaleprov ska leverantörens monteringsanvisning följas. Avsteg från 

monteringsanvisning kan emellertid göras i samråd med leverantören om anvisningen inte är 

tillämpbar. Yrkesarbetarnas utbildningsnivå var ojämn och skillnader kan sannolikt 

förutsättas avseende montering på byggarbetsplats och montering inför fullskaletest.   

Monteringen av fasaden genomfördes i etapper där isolering på en hel fasad eller byggnad 

monterades varefter den putsades vilket var mycket olämpligt ur utrymningssynpunkt.  

Avseende utförandekontroll är det upp till entreprenören att själv kontrollera sitt eget arbete 

och det framgick i intervju att leverantörens checklistor inte alltid följdes och att 

slutbesiktning inte alltid genomfördes av färdigställd fasad.  

Slutsatser som drogs var att hantering av cellplastisolering på byggarbetsplats är bristfällig ur 

brandskyddssynpunkt ur avseendet skydd mot uppkomst av brand, brandspridning och 

utrymning av byggnadsställningar. Vidare var det för många osäkerheter kring 

monteringsarbetet avseende egenkontroll och de avsteg som kunde göras från 

monteringsanvisningarna med risk för missförstånd och om den nya lösningen verkligen var 

tillämpbar då den inte testats enligt fasadtestmetod. Krav på oberoende besiktningar under 

monteringsskedet är därför nödvändiga. Skillnader i tillvägagångssätt vid montering enligt 

monteringsanvisning kan vidare riskera att erforderlig brandklass inte uppnås varför 

certifiering av yrkesarbetare kan vara nödvändig.   



 

Begräsning i användande av brännbara isolermaterial minskar omfattningen och risken för 

uppkomst av brand under byggtid. Ett aktivt deltagande från räddningstjänsten under 

byggnation kan ge förståelse om risker med användande av brännbar isolering.  

 

Nyckelord: cellplastisolering, fasadisolering, räddningstjänst
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1 INLEDNING 

Cellplastisolering används traditionellt endast under jord men förekommer numera även 

som takisolering, isolering i sandwichelement eller fasadisolering vid nybyggnation och 

tilläggsisolering av befintliga byggnader. Cellplast har goda värmeisolerande egenskaper och 

är ett lätt material vilket ger lätta konstruktioner med snabb arbetsgång under byggtiden, 

vilket har gjort det till ett populärt isolermaterial även i konstruktioner ovan jord. 

Ur brandskyddssynpunkt har cellplast egenskaper som kan orsaka snabb brandspridning och 

som är försvårande för räddningstjänstens räddnings- och släckningsarbete vilket har visats i 

ett antal insatsrapporter där cellplasten direkt kan härledas som den största bidragande 

orsaken till stora skador (bilaga 8).  

1.1 Bakgrund 

Utöver cellplastbränders generellt försvårande egenskaper är snabba fasadbränder i 

synnerhet försvårande för utrymnings- och släckningsarbete. Flera stora fasadbränder har 

inträffat internationellt. Under april och maj 2015 inträffade två fasadbränder där cellplast 

användes som fasadisolering i Baku, Azerbaijan. Den första branden krävde inga människoliv 

men i den andra omkom 15 personer och närmare 60 skadades och orsaken tros vara 

konstruktionsfel av de ombyggda fasaderna. (Azerbaijan public anger over deadly fire, 2015, 

8 juni) 

I Sverige är det möjligt att använda cellplastisolering i fasadkonstruktioner om 

fasadkonstruktionen är testad i fullskaleprov och leverantörens monteringsanvisning följs 

(BBR 5:551). Utöver nämnda krav föreligger inga styrningar kring hur själva arbetet ska gå 

till och brister härav kan därför vara intressanta att studera. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete har syftet att studera hur hantering och montering av cellplast går till 

under byggnation och hur utförd montering kontrolleras. Vidare studeras egenskaperna av 

en brand med cellplastisolering, hur den uppkommer och räddningstjänstens förmåga att 

hantera den. 
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1.3 Frågeställningar 

- Är räddningstjänstens förmåga tillräcklig för bränder med cellplastisolering? 

- Vad är orsaken till att bränder i cellplastisolering uppkommer på byggarbetsplatser? 

- Hur går hantering av cellplastisolering till på byggarbetsplatser? 

- Hur monteras cellplastisolering? 

- Hur genomförs uppföljning och kontroll av utfört arbete? 

1.4 Avgränsningar 

Studien avser endast byggarbetsplatser med byggnation med cellplastisolering av EPS i olika 

brandklasser och inte med andra cellplaster eller brännbara isolermaterial.  

En ekonomisk jämförelse mellan olika isolermaterial har inte gjorts då prissättningen 

varierar kraftigt p.g.a. olika entreprenörers avtal och rabatter med leverantörer.  

1.5 Rapportens disposition 

Bakgrunden till problematiken beskrivs inledningsvis med frågeställningar och beskrivning 

av metod. En teoridel behandlar: 

- ett kapitel om brandskyddsfrågor kring cellplast med beskrivning av brandförlopp, 

räddningstjänstens förutsättningar och andra studier av bygglagstiftningen. 

- ett kapitel som redovisar bygglagstiftningen som är aktuell för cellplastisolering i 

konstruktioner och, 

- ett kapitel som beskriver olika isolermaterial och hur de monteras. 

En fallstudie följer med beskrivning av studiebesök på fyra olika byggarbetsplatser och 

intervjuer med nyckelpersoner med ansvar för dem. 

Avslutningsvis diskuteras den teoretiska delen och resultat av fallstudien följt av slutsatser 

som dragits. 

Bland bilagorna finns en sammanställning av räddningstjänstens insatser med 

cellplastrelaterade bränder, intervjuer och enkätundersökningen som sedan inte användes. 
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

En studie gjordes med sammanställning av relevant forskning inom området 

fasadbrandskydd. Främst användes artiklar från First international seminar for fire safety of 

facades som genomfördes i Paris 2013.  Bygglagstiftningen genomgicks och relevanta avsnitt 

främst från Boverkets byggregler redogjordes för. Böcker, artiklar och olika leverantörers 

materialbeskrivningar och monteringsanvisningar genomgicks för att presentera relevanta 

isolermaterial. DiVA användes för sökning av examensarbeten som behandlade brandskydd 

och arbetsmiljö på byggarbetsplatser. 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie med fyra byggplatser genomfördes med studiebesök och intervjuer med 

nyckelpersoner. Inledningsvis skapades en enkät (bilaga 8) för undersökning av 

yrkesarbetarnas uppfattning om byggarbetsplatsens brandskydd. Enkäten genomfördes på 

en av byggarbetsplatserna men användes inte på grund av språkförbistringar för två av de 

andra byggarbetsplatserna.  

Studiebesöken genomfördes genom att en platschef eller underentreprenör visade 

hanteringen av cellplastisolering på byggarbetsplatsen och hur montering av 

cellplastisolering gick till. Frågor ställdes under studiebesöket och fotografering genomfördes 

av hantering och arbetsmoment. 

Intervjuer genomfördes med fyra platschefer och en underentreprenör via telefon med öppna 

frågor som medgav fördjupad information om hur hanteringen gick till på respektive 

byggarbetsplats. Intervjuer genomfördes även med en leverantör av fasadsystem med 

cellplastisolering och två personer från räddningstjänsten. 

2.2.1 Anonymitet 

För att kunna ställa känsliga frågor och få ärliga svar samt kunna hålla en öppen dialog 

lovades deltagarna anonymitet. Byggarbetsplatserna, byggföretagen och varumärken 

redogörs inte för även om de syns på bild. Endast intervjuer med räddningstjänsten redovisas 

utan anonymitet och med godkännande från deltagarna. 
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3 CELLPLAST UR ETT BRANDPERSPEKTIV 

Cellplastisolering har blivit vanligare att använda i konstruktioner ovan jord i takt med att 

kraven på värmeisolering ökat. Tjocka lager av isolering med cellplast går fort att sätta upp 

och konstruktionen är enkel vilket sparar pengar i byggskedet. Materialets låga vikt gör att 

det kan klistras och reglar behöver inte heller användas vilka kan skapa köldbryggor etc. 

Cellplastens isolerförmåga är marginellt bättre än den vanligt förekommande mineralullens. 

Utöver att använda cellplastisolering under platta på mark förekommer olika cellplaster ofta i 

takkonstruktioner, i prefabricerade stomelement och i fasader. 

Vid fasadisolering täcks den lätta och slagtåliga cellplasten ofta av ett tunt lager puts. 

Tjockputs som används vid isolering med mineralull behövs inte och cellplastkonstruktionen 

klarar med den tunna putsen kraven för brandskydd enligt ett fullskaleprov. Den tunna 

putsen bidrar även till en lättare konstruktion och snabbare arbetsinsats (Sto, Fasadsystem 

StoTherm Classic). 

Isolering av cellplast är oljebaserad och har ett stort energiinnehåll vilket tillsammans med 

den porösa uppbyggnaden ger ett snabbt brandförlopp och kraftig rökutveckling. Tillsatser 

kan användas för att göra materialet svårantändligt men påverkar inte karakteristika för en 

fullt utvecklad brand nämnvärt. En studie visar att ett värmeflöde upp till 20 kW/m2 inte 

antände cellplast med tillsatser medan cellplast utan tillsatser antändes vid 15 kW/m2. Med 

ett värmeflöde över 50 kW/m2 var skillnaden försumbar (Mikkola, Hakkarainen & Matala, 

2013).  

3.1 Fasadbränder 

Den typ av brand som i högsta grad påverkar fasaden är en brand inne i den egna byggnaden 

där branden övertänds i ett rum och sprider sig ut genom fönster och öppningar (Kottholf & 

Riemesch-Speer, 2013). Andra förhållanden till uppkomst av brand är att närliggande hus 

brinner och genom i första hand värmestrålning antänder fasaden samt brand utanför direkt 

invid fasaden.  

En fasadbrand med cellplastisolering kännetecknas av ett snabbt brandförlopp och kraftig 

rökutveckling. I flera fall har en brand spridit sig mycket snabbt upp längs fasaden på en 

begränsad bredd. Internationellt har flera sådana bränder förekommit, av dem kan nämnas 

branden i Mermoz Roubaix i Frankrike den 15 maj 2012 (bild 1).  
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Bild 1. Fasadbrand i Mermoz Roubaix, Frankrike den 15 maj 2012. 

3.2 Påverkan under byggnaders brukandetid 

Vid klassificering av byggnadsdelar med brännbar isolering beaktas inte hur ytskikten 

påverkas över tid. Mekanisk åverkan som att en boll studsar mot fasaden eller hur snö och 

hagel påverkar fasaden över en tjugoårsperiod kan riskera att tätskikt inte längre fungerar 

som de ska. Snöröjning av tak på stora hallbyggnader kan skada ytskikt med underliggande 

brännbar isolering. En truck kan köra in i ett sandwichelement och skada den täckande 

plåten. Krav på regelbundna brandskyddskontroller av ytskikt som täcker brännbar isolering 

finns inte. 

En studie genomförd av försäkringsbolaget IF (2014) visar att brandbelastningen hos det 

som ses som det ur brandsynpunkt bästa av cellplastbaserade isolermaterial, PIR-isolering i 

sandwichelement, kan vara betydligt större än kraven för dess brandklassificering. Utifrån 

erfarenheter av försäkringsärenden byggdes en modell med håltagningar för 

kabelgenomföringar, skruvhål och skador i elementens omslutande stålskal. PIR-isoleringen 

bidrog till brandförloppet mycket tidigare än väntat och sandwichelementens omslutande 

stålskivor visade sig bukta ut och öppningar i skador och genomföringar blev större vilket 

bidrog till brandbelastningen när cellplasten frilades. Även rökutvecklingen var mycket 

kraftigare än för vad som tolereras i brandklassningen för konstruktionen.  

3.3 Skyddsavstånd mellan byggnader 

Svenska byggregler anger ett skyddsavstånd till minst åtta meter mellan byggnader varefter 

inga särskilda åtgärder för skydd mot brandspridning krävs (BBR 5:61). Kumm, Söderström 

och Lönnermark (2013) menar att skyddsavstånden är framtagna i tester med i huvudsak 

värmestrålning beräknad från träfasader och att värmestrålningen från en brand i en 

cellplastisolerad fasad är betydligt högre. Dock saknas exakta värden för värmestrålning från 

cellplastbränder vilket gör det svårt att ta fram rekommendationer för sådana fasader.  
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3.4 Metoder för brandklassning av fasader 

För att verifiera brandklassningen av en fasad används testmetoder där en rumsbrand 

simuleras och där branden sprider sig ut genom ett fönster och till ovanvarande våning via 

fasaden. Det förekommer olika testmetoder i Europa med olika förutsättningar avseende 

storlek, konfiguration och mätdata. Testmetoden SP Fire 105 som används i Sverige sedan 

1985 för att klassificera en fasadkonstruktion har verifierats genom laboration i jämförelse 

med simuleringar med endast små avvikelser (Anderson & Jansson, 2013).  

Jämförelser har gjorts mellan olika länders testmetoder för klassning av brännbara fasader. 

Smolka, Messerschmidt, Scott och le Madec (2013) anser att en helt ny testmetod måste tas 

fram då det är olika brandskyddskrav i olika länder och då de respektive testmetoderna är 

anpassade för dessa brandskyddskrav är det svårt att jämföra dem och välja en gemensam 

standardmetod.  

Testmetoderna som används klargör endast om en fasads brandskydd är fullgott när den är 

rätt konstruerad och risker av yttre omständigheter som mekanisk påverkan eller 

omständigheter kring utrymning och släckningsarbete beaktas inte. Författarna av studien 

menar att det är viktigt att ta fram en metod som utgår ifrån en helhetssyn på användandet 

av brännbara isolermaterial i fasad. (Strömgren, Albrektsson, Johansson & Almgren, 2013).  

En gemensam europeisk testmetod började tas fram under tidigt 2000-tal av en gemensam 

europeisk kommitté men skrinlades p.g.a. att mer anslag behövdes. Syftet var att erbjuda en 

metod att använda och ersätta de olika nationella standarderna då de i många fall inte är 

lämpliga för laborationer p.g.a. att de är för småskaliga och att hänsyn inte tas till en fasads 

detaljutformningar. Strömgren, m.fl. (2013) menar att testmetoden skulle göras i två steg för 

att bättre simulera en stor fasadbrand och även ta hänsyn till ett innerhörn på byggnaden.  

3.5 Räddningstjänstens förutsättningar  

Vid en brand är räddningstjänstens huvuduppgifter att rädda liv och att släcka branden. Risk 

föreligger att räddningstjänsten inte kan hantera båda huvuduppgifterna vid snabba 

brandförlopp. Författarna av en studie menar att det finns behov att utveckla nya metoder 

och strategier för att anpassa räddningstjänstens förmåga till ett snabbt brandförlopp vid en 

fasadbrand med cellplastisolering. Om räddningstjänsten innan påbörjande av insats får 

information om den brandhärjade byggnadens byggnadsmaterial kan bättre beslut om 

strategi tas. Brandmännens skyddsutrustning är framtagen och anpassad för de 

brandkaraktäristika de normalt kunde utsättas för under en tid då cellplast inte var vanligt 

förekommande i byggandet. Då värmestrålningen från en cellplastbrand är betydligt större 

än för en brand från traditionella byggnadsmaterial finns behov av att ändra kraven vid 

framtagandet av skyddsutrustning. Den kraftiga rökutvecklingen från en cellplastbrand är 

även mycket skadlig och hänsyn till det bör tas i framtagandet av skyddsutrustning och vid 

utvecklingen av nya insatsstrategier (Kumm, m.fl. 2013). 
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3.5.1 Utrymning under pågående fasadbrand 

Ett snabbt brandförlopp med kraftig rökutveckling är klart begränsande av möjligheten till 

utrymning för personer i byggnaden. Särskilt utsatta är höga byggnader med ett trapphus och 

fönsterutrymning som sekundär utrymningsväg. Ett snabbt brandförlopp skapar tidigt en 

kraftig rökutveckling vilket hindrar människor från att hinna utrymma och den kraftiga 

rökutvecklingen tränger in i byggnaden genom tilluftsventilation i respektive lägenhet och 

genom trasiga fönster. Risken är stor att rök tränger in genom bostäder och ut i trapphus på 

flera plan vilket gör utrymning via trapphuset omöjlig.  

En fasadbrand i ett sjuvåningshus i Berlin 2005 där det brast i den tekniska lösningen visar 

på risken med brännbara fasadmaterial. Fasaden var isolerad med cellplast med 

avgränsningar i form av icke brännbart material. Cellplasten ovan avgränsningen smälte och 

rann ner av värmeutvecklingen nedifrån och branden kunde ta sig upp för fasaden. 

Räddningstjänsten var tvungen att fokusera på fönsterutrymning av kvarvarande boende då 

trapphuset inte gick att använda. Kumm m.fl. (2013) menar att fönsterutrymning med hjälp 

av räddningstjänst alltid är mer tidskrävande och att fönsterutrymning vid fasadbränder ofta 

blir väldigt komplicerade. 

3.5.2 Insatsrapporter från bränder i cellplast under pågående byggnation 

Räddningstjänstens insatsrapporter från fyra cellplastrelaterade bränder under byggtid ger 

en bild av vad som ofta föranleder att brand utbryter på byggarbetsplatser. Brand har i 

samtliga fall uppstått p.g.a. slarv i samband med heta arbeten. Byggnadsarbetarna har varit 

certifierade i heta arbeten men har av någon anledning slarvat med skydd av cellplast invid 

hetarbetsplatsen. De heta arbeten som utförts har varit svetsning, kapning eller lödning och 

för samtliga fall har det saknats brandvakt, alternativt har brandvakten inte gjort sitt jobb, 

vilket har lett till att bränderna inte uppfattats i tid för att förhindras. Brandförloppen har 

varit snabba och släckutrustningen på plats har oftast endast fördröjt brandförloppen. För 

samtliga fall har kraftig brandrök utvecklats vilket har medfört omfattande sanering och 

förseningar i bygget, oavsett om byggarbetarna själva lyckats släcka branden. Vidare har 

räddningstjänsten bundit upp resurser vid bränderna då de varit svårsläckta eller riskerat 

återantändas vilket inneburit arbete med eftersläckning och bevakning. Detta har påverkat 

räddningstjänstens förmåga att agera i samtida insatser. 

Räddningstjänstens rekommendationer till byggarbetsplatserna har i huvudsak varit att följa 

reglerna för heta arbeten och att om möjligt undvika cellplast i konstruktioner ovan jord. 

3.5.2.1. Fasadbrand Centralsjukhuset Karlstad 2013 

Under stomresning av utbyggnad till centralsjukhuset i Karlstad utbröt en kraftig fasadbrand 

med kraftig rökutveckling på grund av svetsarbete (bild 2). Brandförloppet var mycket snabbt 

och byggnadsarbetarna försökte själva släcka branden med handburna pulversläckare men 

med dåligt resultat.  

Insatsen underlättades av att insatsledningen fick information om relevanta byggnadsdelar 

av byggnadsentreprenörer som fanns på plats. Vindriktningen var gynnsam då vinden blåste 
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brandgaserna från området. Ett antal avdelningar på centralsjukhuset fick evakueras och 

operationer ställas in. Två byggnadsarbetare drabbades av rökskador. 

Räddningstjänstens förbättringsförslag till byggarbetsplatsen var att inte utföra heta arbeten 

intill cellplast alternativt byta ut cellplasten mot annat material och att se över riktlinjer 

angående lämplighet av cellplast i byggnadskonstruktioner (201323145) 

 

Bild 2. Fasadbrand på centralsjukhuset i Karlstad. 

3.5.2.2. Brand i markisolering Sahlgrenska 2013 

En brand i cellplastisolering till en bottenplatta uppkom när en byggnadsarbetare kapade 

armeringsjärn och gnistor stänkte ned på isoleringsmaterialet. Byggnadsarbetarna upptäckte 

branden snabbt och släckte den med ett antal olika handbrandsläckare. En kraftig rökpelare 

uppstod och kunde ses av räddningstjänsten under deras utryckning (bild 3). När 

räddningstjänsten anlände lades vatten och skum på för att det inte skulle börja brinna igen. 

(bild 4). Olycksorsaken bedöms av räddningstjänsten bero på mänskliga fel eller brister. 

(2013001444) 

          

Bild 3. Kraftig rökutveckling av en relativt begränsad brand.  

Bild 4. Ett tjockt lager cellplast har brunnit och kvarlämnat en grop. 

3.5.2.3. Takbrand Mariestad 2011 

I samband med heta arbeten på tak antändes isoleringsmaterial av cellplast. Branden spreds 

via fönster in i två lägenheter och antände träkonstruktioner. Byggnadsarbetare gjorde 

släckförsök med två pulversläckare men misslyckades och tvingades utrymma. 

Brandförloppet var mycket snabbt med häftig rök- och värmeutveckling. Branden var 

koncentrerad till byggnadens översta våningsplan och risken för spridning till andra 
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våningsplan bedömdes liten (bild 5). Bidragande orsak till det snabba brandförloppet kan ha 

varit fritt strömmande gas från en gasolflaska som stått öppen med slangen avbrunnen. 

Utvändig släckning med höjdfordon och vattenkanon innebar stor vattenförbrukning men gav 

stor effekt för släckningsarbetet. Förstärkning begärdes tidigt in och bra kontakt med 

personal på platsen gav värdefull information för insatsen. Viss eftersläckning och bevakning 

genomfördes under kvällen och natten. (201100871) 

 

Bild 5. Takbrand under släckningsinsats.  

3.5.2.4. Fasadbrand Huskvarna 2011 

Svetsarbete av balkong föranledde brand i fasadisolering i marknivå direkt under balkongen. 

Byggnadsarbetare försökte släcka branden som vid upptäckt täckte en yta om ca två 

kvadratmeter. Släckningsförsöket misslyckades då den handburna brandsläckaren saknade 

tryck på grund av att den använts tidigare. Istället användes en vattenslang som dämpade 

lågorna och begränsade brandspridningen horisontellt på fasaden. Brandförloppet var 

mycket snabbt i vertikal riktning och all isolering brann bort över en tio meter bred yta under 

ca tio minuter. Mycket kraftig rökutveckling syntes på flera mils håll (bild 6) och när 

räddningstjänsten kom på plats var branden utbrunnen (bild 7). Ytterligare brandspridning i 

byggnaden inträffade inte p.g.a. avsaknaden av brännbara material inne i byggnaden.  

Byggnaden bestod av halvprefabricerade element med en betongstomme och 

cellplastisolering som yttersta skikt. Ett täckande skikt skulle sedan appliceras när elementen 

var monterade. (2011001086) 

Räddningstjänstens erfarenheter: 

- Cellplast är direkt olämpligt som byggmaterial på andra platser än under mark. 

- Rutiner för Heta Arbeten på byggarbetsplatsen bör förbättras. 

- En särskild brandvakt borde funnits. 

- Täckning av horisontella cellplastytor under hetarbetet borde ha gjorts. 

- Använda släckare ska omgående bytas ut.  
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Bild 6. Kraftig rökutveckling från fasadbranden. 

 

 

 
Bild 7. Brandens omfattning syns tydligt.  

Orsaker till bränder i cellplast 

Det finns ingen statistik för bränder i cellplast men en sökning på ”cellplast” i MSB:s 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) databas över insatsrapporter ger en bild 

över orsak och omfattning av bränder med cellplastisolering. 61 insatsrapporter återfanns 

mellan 1999 och 2014. Insatsrapporterna redovisas i bilaga 8.  

Vanliga orsaker till uppkomst av brand var slarv vid heta arbeten med svetsning, kapning och 

upphettning. Elektriska fel på apparater eller fel på industrimaskiner förekom även som 

orsak där t.ex. en industrimaskin hakat upp sig och värme ackumulerats varpå isolering i 

intilliggande byggnadsdel fattat eld. Brand i startföremål har ofta varit begränsad men spridit 

sig till cellplastisolering i intilliggande byggnadsdel eller byggnad och därefter fått ett mycket 

snabbt brandförlopp med kraftig rökutveckling. I flera fall har branden fått en 

återantändning under eftersläckningsarbete. 

Trots tidig detektering lyckas personal inte alltid släcka branden med den släckutrustning de 

har tillgång till och ofta drabbas de av rökskador. Rökutveckling uppfattas men i flera fall har 

det varit svårt att hitta var det brinner.  

3.5.3 Bränder på byggarbetsplatser 

Under uppförandet av en byggnad är byggnadens brandskyddssystem ännu inte installerade 

eller tagna i bruk. Exempelvis är brandcellgränser ännu inte täta, dörrar och brandskyddande 

ytskikt saknas. Förutsättningarna för en brand är betydligt större än under bruksskedet då 

stora kvantiteter oskyddat brännbart material delar det ofta begränsade utrymmet på 

byggarbetsplatsen samtidigt som heta arbeten som svetsning och kapning genomförs. 

Underentreprenörer arbetar med olika saker på varsitt håll och det är mycket att hålla reda 
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på för platschefer och kontrollansvariga samtidigt som byggarbetsplatsen förändras över 

tiden. 

Statistik från SBFs skrift Skydd mot anlagd brand, 2009 (tabell 1) visar att den vanligaste 

branden under byggnaders uppförande är anlagd. Näst kommer bränder av heta arbeten. 

Båda dessa kan ofta hänföras till brister i skyddande av brännbart material då containrar 

med oskyddat spillmaterial står lättillgängliga längs staket eller av slarv vid heta arbeten 

(Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). 

Tabell 1, brandorsaker under byggtid SBF, 2009 
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4 LAGSTIFTNING OCH REGELVERK 

Regler för brandskydd på byggarbetsplats och brandskydd av konstruktioner styrs av lagar 

och författningssamlingar samt allmänna råd. Avsteg får endast göras från de allmänna 

råden om lagen fortsatt följs. 

4.1 Lagstiftning 

4.1.1 Plan och Bygglagen 

PBL, Plan och bygglagen med tillhörande förordning PBF innehåller grundläggande 

bestämmelser för all byggnation. Enligt PBF 3 kap 8§ (SFS 2011:338) ska ett byggnadsverk 

vara projekterat och utfört på ett sådant sätt som innebär 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. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.   

4.1.2 Arbetsmiljölagen 

AML, arbetsmiljölagen och AFS, arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, reglerar 

arbetsförhållanden för arbetare och ställer krav på arbetsmiljöplanering vilket påverkar 

brandskyddet. Krav ställs på att det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) som är 

ansvarig för planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och där 

ingår även brandskyddsarbetet (AFS 1999:3). 

4.1.3 Lag om skydd mot olyckor  

LSO, Lag om skydd mot olyckor ställer krav på systematiskt brandskyddsarbete under 

byggtid såväl som under brukandetid och att det är ägaren av byggnaden som ansvarig för 

upprättande av brandskyddsdokumentation. Ägaren eller nyttjaren av byggnaden är ansvarig 

för att utrustning för brandsläckning och livräddning ska finnas i rimlig utsträckning samt 

ska vidta åtgärder för att förebygga risk för brand och begränsa skador vid brand. 

Lagen ställer också krav på att kommuner ska ha en handlingsplan för räddningstjänst och 

för hantering av de risker som finns (SFS 2003:778).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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4.2 Regler och föreskrifter 

I BBR, Boverkets Byggregler och EKS, Boverkets föreskrifter om eurokoder finns de tekniska 

föreskrifterna för hur en byggnad ska utformas. Att följa föreskrifterna och de allmänna 

råden är att använda en förenklad dimensionering av brandskyddet. Det är även möjligt att 

analytiskt dimensionera brandskyddet och frångå de riktlinjer som anges förutsatt att 

funktionskraven upprätthålls (BBR 5:11). 

4.2.1 Byggnaders indelning i klasser 

Byggnader delas in i verksamhetsklasser och byggnadsklasser beroende på vilken verksamhet 

som bedrivs (BBR 5:21) och beroende på skyddsbehov (BBR 5:22).  

I studien omfattas byggnader i verksamhetsklass Vk3A och byggnadsklass Br1. I Vk3A 

förväntas personerna känna till byggnaden och dess utrymningsmöjligheter, de ska till 

största delen kunna utrymma på egen hand men de förväntas inte vara vakna (BBR 5:213). 

Bostäder med tre eller fler våningsplan bör utformas i byggnadsklass Br1 (BBR5:22).  

4.2.2 Brandklassning av material 

Material, ytskikt och beklädnad klassificeras avseende bidrag vid brand och om det finns risk 

för övertändning. Den högsta klassen A1 får inte bidra till brand alls medan den lägsta 

klassen F är för material som brinner lätt eller inte har fått sin prestanda fastställd. Därtill 

finns tilläggsklasser som beskriver om materialet släpper ifrån sig rök eller droppar vid brand 

(BBR 5:231).  

Cellplast med brandhämmande tillsatser har brandklass E-s1,d0 och utan tillsatser 

brandklass F. E-s1,d0 innebär att en mycket begränsad mängd brandgaser får avges och 

brinnande droppar eller partiklar ej får avges. Fasadsystem med cellplastisolering och puts 

har brandklass D-s2,d2. Detta innebär att cellplast som används i fasader måste vara täckt. 

4.2.3 Skydd mot uppkomst och spridning av brand  

Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredsställande skydd mot uppkomst 

av brand (BBR 5:41). Hög temperatur, värmestrålning och gnistbildning bör inte orsaka 

antändning i närliggande byggnadsdelar. 

Material i tak väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 

byggnadsdelar på ett sådant sätt att de: 

- är svåra att antända,  

- inte medverkar till snabb brandspridning,  

- inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, 

- inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, 

- inte faller ned eller på annat sätt förändras så at risken för personskador ökar, 

- inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet. 
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(BBR 5:521) 

Cellplast med brandklass F har sådana egenskaper att den inte uppfyller något av ovan 

nämnda krav.  

4.2.4 Ytterväggar 

Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning (BBR 

5:55). 

Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att: 

1. Den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller. 

2. Brandspridning inuti väggen begränsas. 

3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas. 

4. Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.  

(BBR 5:551) 

 

För att klarar kraven enligt BBR 5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1 med högst 8 

våningsplan krävs: 

1. Inga stora delar av fasaden faller ner.  

2. Brandspridning i ytskiktet och inuti väggen begränsas till underkanten av fönster ovan 

brandrummet. 

3. Inga yttre flammor som kan antända takfoten två våningar ovanför brandrummet. 

Gastemperaturen under takfoten får inte överstiga 500ºC under en sammanhängande tid 

längre än 2 min eller 450ºC längre än 10 min. För byggnader högre än 8 våningar gäller även 

att ytterväggen inte ökar risken för spridning till annan brandcell ovan brandrummet. Det 

totala värmeflödet in mot fasaden i centrum av fönstret ovan brandrummet får inte överstiga 

80 kW/m2 

 

Ytterväggskonstruktioner för Br1 byggnader uppfyller kraven om fasadbeklädnaden är i lägst 

klass D-s2,d2 och byggnaden har högst 8 våningsplan och uppfyller kraven vid provning 

enligt SP FIRE 105. 

Cellplastisolering får användas i ytterväggskonstruktioner i Br1-byggnader om: 

- fasadkonstruktionen uppfyller kraven enlig SP Fire 105, 

- icke brännbar isolering används där brandcellsgräns bryts i innervägg eller bjälklag, 

- tillverkarens hänvisning följs avseende detaljutformning, öppningar, genomföringar 

etc. 

Detta innebär att fasadkonstruktioner med cellplastisolering måste byggas på samma sätt 

som vid provning enligt SP Fire 105 vilket ställer krav på byggentreprenörens kunskaper vid 

arbetsutförandet och att detaljändringar inte görs. 
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4.2.5 Utrymning 

Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredställande utrymning vid brand. 

Med tillfredsställande utrymning avses att personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, 

inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga 

brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats. (BBR 5:31) 

Samtliga av ovan nämnda förutsättningar för tillfredsställande utrymning har enligt 

räddningstjänstens insatsrapporter visat sig försvåras vid brand i cellplastisolering. 

4.2.5.1. Utrymningsvägar  

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ska två av varandra oberoende 

utrymningsvägar finnas (BBR 5:32). Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas ska 

tillfälliga ordnas (BBR 2:3). 

För flerbostadshus i flera plan i br1-byggnad är trapphus primär utrymningsväg och 

sekundär utrymning sker via balkong eller fönster. Förutsättningar för sekundär utrymning 

är att nederkanten av öppningen är högst 23 m från marken och att räddningstjänsten har 

möjlighet att komma fram med stegfordon. Insatstiden måste även vara tillräckligt kort, 

normalt upp till 10 minuter. 

Utan räddningstjänstens hjälp får fönster räknas som utrymningsväg om fönstret är beläget 

högst 2 m från marken för bostäder i byggnadsklass 1. Fönstret eller balkongdörren bör vara 

öppningsbart utan redskap eller nyckel. För bostäder får dörrar till utrymningsvägar vara 

låsta förutsatt att de betjänar högst tio personer som kan förväntas ha tillgång till nyckel 

(BBR 5:335). 

För fönsterutrymning gäller att ”fönstret ska utformas så att utrymning kan ske på 

betryggande sätt” (BBR 5:323).  

Med avseende på cellplastens snabba brandförlopp med kraftig rök- och värmeutveckling är 

det stor risk att sekundär utrymning omöjliggörs i ett tidigt skede vid en fasadbrand. 

4.2.6 Möjlighet till räddningsinsats  

Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredsställande 

säkerhet (BBR 5:71). Räddningstjänsten ska kunna ta sig fram till och in i byggnaden och 

komma åt vitala delar av byggnaden samt kunna säkra sin arbetsmiljö. Plats för uppställning 

av fordon med rekommenderade maximala avstånd från byggnaden bör finnas där ex. behov 

av stegfordon för fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänst föreligger. Samma 

möjlighet till räddningsinsats som för färdigställda byggnader gäller för byggnader under 

byggnation (BBR 5:87). 
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4.2.7 Heta Arbeten  

Brandfarliga heta arbeten avser arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. 

Exempel på det är svetsning, skärning, lödning och upphettning med gasol eller 

varmluftspistol. Förutsättningarna ska vara att arbetet är tillfälligt och brandfarligt. Arbetet 

är ett hetarbete om det inte genomförs i för ändamålet avsedd byggbod eller motsvarande 

och det ska finnas risk för omgivande brännbara föremål att fatta eld. En tillståndsansvarig 

person ska finnas och denna ska bedöma om arbeten medför fara för brand. I så fall ska 

tillstånd utfärdas och den tillståndsansvarige ska förvissa sig om att säkerhetsreglerna följs 

vilket kan göras genom delegering. Den tillståndsansvarige får själv inte utföra heta arbeten. 

Brandvakt ska normalt användas men den tillståndsansvarige kan bedöma att det inte behövs 

om arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt. Den som utför heta arbeten ska 

ha erfarenhet av brandskydd och certifikat genom att ha gått utbildning i heta arbeten. 

Detsamma gäller för den tillståndsansvarige och brandvakten. Säkerhetsreglerna som gäller 

för heta arbeten behandlar utöver tillstånd och behörighet även släckutrustning, larmning 

och förberedelser så som avskärmning, tätning och städning. Försummelse av 

säkerhetsreglerna innebär att försäkringsbolaget kan välja att inte ersätta hela brandskadan 

och att den som orsakat branden blir skadeståndsansvarig samt kan bli åtalad. 

(Brandskyddsföreningen, 2015) 

4.2.8 Godkännande för detaljutformning av fasad  

Testmetoden SP FIRE 105 simulerar ett trevånings bostadshus med en fullt utvecklad 

rumsbrand i bottenplan (figur 1). Lågor och värmestrålning slår ut genom en öppning och 

påverkan på fasadens ytskikt och inbyggda brännbara komponenter samt nedfallande bitar 

utvärderas. Efter genomfört prov tas fasaden ned och inbyggda komponenter kontrolleras. 

Som brandkälla används 60 l heptan i ett kärl med motsvarande brandbelastning 75 MJ/m2. 

En anordning med tuber placerade på kärlet medger stabil flamma. Mätningar av värmeflöde 

görs i mitten av det nedre fönstret och 100 mm samt 400 mm ut ifrån takfoten. Testet 

genomförs under minst 12 min. Krav för godkänd konstruktion anges i BBR 5:551. 

Figur 1. SP Fire 105 testmodell. (SP Fire 105, Dnr 171-79-360) 
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5 REKOMMENDATIONER 

5.1 Rekommendationer för byggarbetsplatser 

Med anledning av riskerna för uppkomst av brand under byggtid har SP tagit fram en 

vägledning för brandskydd på byggarbetsplats som är möjlig att använda av såväl beställare 

som entreprenör. Vägledningen rekommenderas ingå i förfrågningsunderlaget för att få hög 

status. Vikten av säkerhetskultur, organisation och utbildning betonas utöver praktiska 

lösningar och beskrivning av risker. Checklistor är framtagna för att kunna användas på 

byggarbetsplatser (Bengtson, m.fl., 2012). 

Ett systematiskt arbetssätt med erfarenhetsåterföring, en tydlig brandskyddspolicy och en 

brandskyddsorganisation med ansvarsfördelning är viktigt för att få det systematiska 

brandskyddsarbetet att fungera väl (Brandskyddsföreningen, 2011). 

5.1.1  APD-plan 

Avseende kravet på arbetsmiljöplan i Arbetsmiljölagen rekommenderas upprättandet av en 

APD-plan, (arbetsdispositionsplan) tidigt i planeringsskedet. Syftet är att fylla kravet att 

skapa en sund och säker arbetsmiljö (AFS 1999:3). APD-planen bör innehålla bland annat 

placering av kranar, bodar, verkstäder och materialupplag samt transportleder mellan de 

olika arbetsområdena. Räddningsvägar och uppställningsplatser, vattentillgång och 

släckutrustning samt brandavskiljningar och utrymningsvägar bör också redovisas här. 

(Brandskyddsföreningen, 2011) 

5.1.2 Säkerhetsavstånd utomhus under byggtid  

Brandskyddsföreningens rekommenderade skyddsavstånd till byggnader:  

- 2,5 m för mindre behållare med brännbara material. 

- 4 m för enstaka 600 liters avfallskärl. 

- 4 m för enstaka brännbara föremål som är 1,5 m breda och höga. 

- 6 m för grupper av avfallsbehållare av plast. 

- 6 m för handmanövrerad vagn med brännbara föremål. 

- 6 m för brännbara föremål som är högst 4 m breda och höga. 

- 8 m för avfallscontainer, soprum, bod, husvagn eller liknande 

- 8 m för staplar med pall. 

- 8 m för brännbara föremål som är högst 6 m breda och höga.  

 

(Brandskyddsföreningen, 2011)  
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6 ISOLERMATERIAL 

De vanligast förekommande isolermaterialen för platsbyggda konstruktioner är mineralull 

och EPS-cellplast som båda anpassas till konstruktionen på plats. Traditionellt används 

cellplast under betongplatta på mark medan mineralull används till all annan isolering ovan 

jord.  I moderna konstruktioner förekommer mineralull och cellplast både löst i skivor och i 

sammansatta konstruktioner, så kallade sandwichelement.  

Isolering som redogörs för är mineralull och cellplast i form av EPS, PUR och PIR. 

6.1 Tillverkning 

6.1.1 Mineralull 

Mineralull (bild 8) finns både som stenull och glasull och framställs genom att mineraliska 

råvaror smälts samman och spinns till fibrer och olika tillsatser används för att få 

mineralullen dammfri och stabil. Värmeledningsförmågan är beroende av densiteten och är 

normalt 0,030-0,039 W/(m*K) där glasull har lägre (bättre) värde än stenull. Optimal 

densitet är 50-60 kg/m3. Glasullen sintrar vid 600 ºC och stenullen vid 800 ºC men de ska 

inte användas vid högre temperaturer än 200 ºC då fenolhartsen som medger formstabilitet 

förbränns. (Burström, 2001) 

  

Bild 8. Mineralull  

6.1.2 Cellplast 

Cellplast tillverkas genom expansion av lämplig plast så att porer bildas. Slutna porer är bra 

för värmeisolering medan öppna porer har bra ljudisoleringsegenskaper. Polystyrenplast är 

en termoplast och den vanligast förekommande gällande värmeisolering. Två olika 

framställningsmetoder används och de är antingen expanderad polystyren (EPS); formgjutna 

plastkulor som först upphettas för att bli ihåliga (bild 9) eller extruderad polystyren (XPS) 

som sprutas och expanderar direkt ur munstycket för att sedan gjutas. Polystyren har 

normalt densiteten 15-30 kg/m3 och värmeledningsförmågan 0,033-0,036 W/(m*K).  

Den högsta användningstemperaturen är 80ºC och polystyren är, om oskyddad, direkt 

olämplig ur brandsynpunkt, plasten smälter och brinner mycket fort. Tillsatser av 

flamskyddsmedel kan användas för att göra den svårantändlig. (Burström, 2001) 
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Bild 9. EPS-cellplast 

6.1.3 PUR 

Polyuretan, PUR framställs genom blandning av polyol och polyisocyanat och bildar efter 

jäsning en cellplast med mycket små slutna celler. Mängden drivgas (koldioxid) avgör hur 

mycket cellplasten jäser. Värmeledningsförmågan anges till 0,023 W/(m*K) vid densitet 

kring 45-50 kg/m3. Densiteten varierar från 15-70 kg/m3 beroende på applikation då PUR 

kan sprejas ut eller tillverkas i skivor av olika hållfasthet. PUR-isolering kan användas upp till 

140 ºC beroende på tillsatsämnen (Isopol, u.å). 

PUR är brännbart och avger vid brand hälsovådliga ämnen. Förbränningshastighet och 

rökgasbildning är beroende av materialets cellvolym, flamskyddsmedel och uretantyp (Plast 

& Kemiföretagen, 2002). 

6.1.4 PIR 

Polyisocyanurat, PIR, är en variant av cellplast och tillverkas på liknande sätt som PUR. (bild 

10). Värmeledningsförmågan är 0,023-0,027 W/(m*K). En tjockare skiva ger en lägre 

värmeledningsförmåga beroende på att mer av jäsmedlet stannar kvar i isoleringen. En helt 

gastät skiva har den lägsta värmeledningsförmågan.  

PIR isoleringen är brännbar men har betydligt bättre egenskaper än t.ex. EPS-cellplast då 

den inte smälter och droppar. Den maximala användningstemperaturen är 110ºC och 

antändningstemperaturen är från 400 ºC beroende på tillverkning. Vid förbränning kan 

giftiga ämnen som cyanväte och kolmonoxid frigöras. (Skanska, 2012) 

 

Bild 10. Skivor av PIR-isolering. 
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6.2 Skiv- och sandwichisolering 

Det förekommer en hel del isolerprodukter för olika ändamål. Slagtålighet, styvhet, 

brandskyddsegenskaper och ytskikt varierar beroende på funktionskrav för byggnadsdelen 

och val av byggnadsteknik samt mönster utifrån estetisk efterfrågan.  

6.2.1 Mineralullskiva 

Styva skivor (bild 11) av mineralull förekommer för olika behov. Bild 1 visar brand/lastskiva 

140 från isover för brandskyddsisolering av ventilationskanaler. Densiteten är 140 kg/m3 

(Isover, Produktguide). 

 

Bild 11. Brand/lastskiva 140 från isover gjord av stenull. (Isover, 2015) 

6.2.2 Sandwichelement av betong 

Utöver traditionell gjutning av betongstommar på byggarbetsplats produceras 

fabrikstillverkade betongelement. Keramiska plattor är fastgjutna på den yttre sidan och 

skivorna skiljs åt av armering (figur 2). I mellanrummet finns isolering av t.ex. cellplast eller 

mineralull. Den inre betongskivan är normalt fast monterad till byggstommen medan den 

yttre skivan har viss rörelsemöjlighet och är ansluten med fog mot nästkommande ytterskiva. 

(Byggkeramikhandboken, 2011)  

  

Figur 2. Sandwichelement i betong med isolering av EPS cellplast. 

(Byggkeramikhandboken, 2011) 
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6.2.3 Sandwichpanel PUR/PIR 

Sandwichpanel med isolering av PUR eller PIR förekommer vid isolering av frysrum och som 

inner- och ytterväggar. Utöver olika tjocklekar kan även mönster och kulör på ytskiktet 

väljas. Figur 3 visar ett tvärsnitt av en sandwichpanel och vilka material som används. 

(Ruukki, 2012) 

 

Figur 3. Ruukki väggpanel med PUR eller PIR och ytskikt av plåt. 

6.3 Montering av isolering på färdig konstruktion 

För användande av fasadsystem med brännbar isolering gäller för en br1-byggnad att 

leverantörens monteringsanvisning följs om brandklassen ska uppnås. (BBR 5:551)  

6.3.1 Mineralull 

Fasadisolering med mineralull görs normalt med tjockputs med ca 25 mm tjocklek. Isolering 

och putsskikt bärs upp av mekanisk infästning och putsnät. Denna metod medger en 

mekaniskt tålig fasad på grund av tjock puts och viss rörlighet i infästningarna (figur 4) 

(Isover, Putsade fasader). 

 Bärande konstruktion 

 Ett eller två lager mineralullsisolering 

 Putsfäste 

 Putsnät 

 Näthållare 

 Tre skikt kalkcementputs 

 

 

 

 

Figur 4. Mineralullsisolerad fasad från Paroc.  
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6.3.2 Cellplast 

En cellplastisolerad fasad monteras normalt med klister direkt på betongkonstruktionen och 

med ett tunt lager puts. Monteringen måste ske enligt leverantörens hänvisning för att uppnå 

erforderlig brandklass (figur 5) (Sto, Fasadsystem StoTherm Classic). 

 

 Bärande konstruktion 

 Byggklister 

 Ett eller två lager isolerskiva av EPS 

 Grundputs 

 Armeringsväv 

 Puts 

 Ytputs med färgpigment 

 

 

Figur 5. StoTherm Classic fasadsystem från STO. 

6.3.3 PUR/PIR 

Isolering med lösa skivor av PUR och PIR är ofta täckta av folie på den yttre sidan och 

monteras mekaniskt mot underlag. Figur 6 visar montering av PIR-skiva mot korrugerad 

stålplåt. Under skivan ligger tätskiktsfolie för skydd mot fukt ned till stålkonstruktionen. 

Isolerskivorna rekommenderas att monteras med minst fyra mekaniska infästningsdon 

placerade i skivans ytterkanter och vid behov även längs mitten av skivan. (Xtratherm, flat 

roof solutions).  

  

Figur 6. Skivor av PIR-isolering i takkonstruktion. 

6.4 Montering av sandwichelement 

För användande av sandwichelement med brännbar isolering i fasad gäller för en br1-

byggnad att leverantörens monteringsanvisning följs om brandklassen ska uppnås. (BBR 

5:551)  
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6.4.1 Montering av sandwichpanel av stål 

I monteringsanvisningen från Ruukki anges hur sandwichpanel levereras, hur de lyfts på 

plats och vilka specialanordningar som kan användas, vilken typ av skruv som ska användas 

vid montering och minimiavstånd mellan skruvar etc. I figur 7 åskådliggörs monteringen 

mellan två paneler (Ruukki, Assembly instructions Sandwich panels). 

 

Figur 7. Måttanvisningar för en sandwichpanel från Ruukki. 

Vidare anger Ruukki i sin monteringsanvisning att vanliga anledningar till sämre prestanda 

än angivna för en sandwichpanel ofta beror på monteringsfel p.g.a. felaktigt förfarande, 

användande av andra material än av leverantören rekommenderade, att fel verktyg använts 

och att den som monterat inte haft rätt kompetens (Ruukki, Assembly instructions Sandwich 

panels). 

6.4.2 Montering av sandwichelement av betong 

Montering av sandwichelement i betong sker enligt föreskrifter och anvisningar från 

tillverkaren. Armeringsstick träs in i elementen som leds ned med kran (bild 12). Stag 

monteras mot bjälklag och elementen kan lossas från kranen för att sedan justeras in före 

gjutning. 

Inga heta arbeten förekommer normalt under montering av element. Väggarna ska vara isfria 

och hålla en lägsta temperatur om +5ºC under gjutning. Utförandekontroll och kontroll av 

färdig konstruktion ska genomföras. (Skandinaviska Byggelement, 2012) 

 

Bild 12. Montering av sandwichelement med cellplastisolering. 
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6.5 Brandklassning 

För att en fasadkonstruktion med isolering av cellplast ska få användas ska den klara 

testmetod SP Fire 105 enligt kraven från BBR där hela fasadkonstruktionen med isolering 

och ytskikt ska klara kravet för brandklassningen. I tabell 2 redovisas brandklasser för 

produkter och system från olika leverantörer. Olika brandklasser förekommer för samma 

isolermaterial beroende på tillsatser och ytskikt etc. 

Tabell 2. Brandklassning av olika leverantörers isoleringsmaterial. 

Isoleringsmaterial Produktnamn Leverantör Brandklass 
Glasull Fasadskiva 30  Isover A2-s1,d0 
Stenull Lastskiva 140 Isover A1 
Cellplast EPS EPS 80 Isover F 
Cellplast EPS Ignucell Fasadskiva 036 STO E 
Fasadsystem puts, EPS StoTherm Classic STO B-s2,d0 
Sandwichelement betong, EPS Sandwichvägg Abetong A1 
PIR PIR EcoTherm bewiinsulation E 
Takskiva Aluminium, PIR Flat Roof Board FR/ALU Xtratherm B-s2,d0 
Sandwichpanel stål, PIR SP2E PIR Ruukki B-s2,d0 

 

6.6 Ekonomisk jämförelse tilläggsisolering 

I en studie av tilläggsisolering utförd av Elmi och Eskilsson (2013) upprättades en 

kostnadskalkyl (tabell 3) med jämförelse mellan olika isoleringsmaterials totalkostnader för 

tilläggsisolering av ett flerbostadshus. Isoleringsmaterialen som jämförs är PIR, 

grafitcellplast och mineralullskiva och utöver de olika materialkostnaderna skiljer 

arbetskostnad och ombyggnation av fönster samt kostnaden för två alternativ av 

isolertjocklek. Totalkostnaden blir marginellt lägre för isolering med mineralullskiva.  

Tabell 3. Kostnadskalkyl för tilläggsisolering av ett flerbostadshus. 
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I studien jämfördes även isolermaterialens genomsnittliga inköpspris (tabell 4). Författarna 

av studien menar dock att inköpspriset kan variera kraftigt beroende på rabatter, 

råvarupriser och efterfrågan. (Elmi & Eskilsson, 2013) 

Tabell 4. Genomsnittligt inköpspris för olika isolermaterial. 

Isoleringsmaterial Kr/m3 
PIR 1300-1400 
Grafitcellplast 400-500 
Styv mineralullskiva 1000-1200 
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7 OBJEKTSBESKRIVNINGAR 

Studiebesök har genomförts på byggarbetsplatser med; 

1- fasadisolering i nybyggnation,  

2- tilläggsisolering av fasad på flerbostadshus,  

3- isolering av bottenplatta och  

4- smältning av snö på sandwichelement under montering.  

7.1.1 Byggarbetsplats 1 

Tre punkthus och ett parkeringshus uppfördes. De tre punkthusen byggdes på en höjd där en 

sida av höjden utgjordes av ett parkeringshus (bild 13). Byggnaderna isolerades enligt 

fasadsystem med cellplastisolering där mineralullsbalkar användes i öppningar och mellan 

våningsplan. Fasadarbetet leddes av en underentreprenör specialiserad på fasader och 

utfördes av en av dem anlitad underentreprenör. 

 Vid besöket hade en byggnad fasaden färdigställd, en byggnad var isolerad och putsning 

pågick och på en byggnad monterades isolering. 

7.1.2 Byggarbetsplats 2 

Ett stort bostadsområde från sextiotalet fick tilläggsisolering under en femårsperiod. Två hus 

med sex våningsplan isolerades åt gången (bild 44). Under arbetet sanerades även PCB och 

asbest ifrån vissa byggnadsdetaljer. Arbetet genomfördes med boende kvar i byggnaderna. 

Räddningstjänsten och andra myndigheter var inblandad i säkerställande av 

utrymningssäkerheten för de boende. Räddningstjänsten hade varit på plats och genomfört 

allmän kontroll av brandskyddet vid två tillfällen. 

Isoleringen bestod av ett lager EPS-cellplast med brandklass E klistrad i ett lager ovan den 

gamla fasadputsen (bild 45). Byggnadernas befintliga fasadisolering var av mineralull. 

Utbildning hade genomförts för arbetsledare hos leverantören och de hade sedan utbildat 

resterande personal på byggarbetsplatsen i hur monteringen skulle gå till. Egenkontroller av 

de olika detaljutformningarna genomfördes enligt checklistor från leverantören. Vid 

oklarheter kontaktades platschefen som förde frågan vidare till leverantören om han inte 

kunde lösa problemet själv. Platschefen ansåg att det inte varit några oklarheter ännu.  

7.1.3 Byggarbetsplats 3 

Isolering av 240m2 betongplatta på mark för nyproduktion av en byggnad med 

restaurangverksamhet. Marken under plattan var gammal sjöbotten och var därför pålad. 

Avloppsrör och annat lagt under plattan skulle säkras i plattan p.g.a. risk att marken under 

kunde komma att röra på sig under byggnadens brukstid. Detta medförde att isoleringen 

behövde tillpassas i stor omfattning till genomgående upphängningsanordningar som sedan 

skulle gjutas in i plattan. En stödmur var gjuten på ena sidan vilken var invändigt isolerad 
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med cellplast. Arbetet med isoleringen genomfördes av huvudentreprenören medan 

underentreprenörer inom markarbeten, vatten och el var inblandade inom sina respektive 

arbetsområden. Byggplatsens infart var helt öppen under arbetstid och det fanns ingen 

skyltning. Vid arbetsdagens slut stängdes infarten. Isoleringen av betongplattan var EPS-

cellplast med brandklass F i tre lager. Vissa detaljer i plattans kant var isolerade med PIR 

isolering. 

7.1.4 Byggarbetsplats 4 

Två bostadshus med sex våningar och 38 lägenheter byggdes med stomme av 

sandwichelement bestående av betong med isolering av cellplast med brandklass F. 

Cellplastisolering användes under betongplattan och tak hade isolering av lösull.  
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8 RESULTAT 

Resultaten är indelade i hantering, montering och uppföljning av montering av 

cellplastisolering. Svar från intervjuer är invävda tillsammans med beskrivning från 

studiebesök i texten under respektive byggarbetsplats. Utöver hantering, montering och 

uppföljning av montering av cellplastisolering förekommer även frågor om arbetsmiljö och 

frågor av personlig art. 

8.1 Byggarbetsplats 1, fasadisolering i nyproduktion 

Intervjufrågor med svar finns i bilaga 1. 

8.1.1 Förvaring av isolermaterial 

Leveranser kom med lastbil uppför den enda vägen till byggarbetsplatsen (bild 14). Efter 

avlastning backade lastbilarna tillbaka hela vägen då det inte fanns tillräckligt med yta för att 

vända.  

       
Bild 13. Byggnader belägna på en höjd med ett parkeringshus under.  
Bild 14. Den enda vägen upp till byggarbetsplatsen var en lång backe. 
 
Upplagsplats var tilldelad av platschef utifrån var isoleringen skulle monteras. 

Monteringsplatser fanns inte angivna i APD-plan och inga säkerhetsavstånd angavs och 

fasadentreprenörens projektledare upplevde att det ofta kunde stå annan entreprenörs 

materiell i vägen. För att få ner kostnaderna beställde projektledaren oftast full lastbil med 

fullt släp. Beroende på typ av isolering fick 400-600 m2 isolering plats i transporten. 

Platschefen upplevde de stora volymerna av isolering som ett problem och ville hellre att så 

lite isolering som möjligt lagrades på byggarbetsplatsen. 

Isoleringen lyftes för hand från lastbilen av två till tre yrkesarbetare och flyttades till 

upplagsplatser ovan garaget (bild 15, 16 och 17). Isoleringen var inplastad med dubbla lager 

skyddsplats från leverantör som sedan bröts över tid, ofta utan att täckas över eller att 

tillfällig täckning blåste bort. Avståndet till byggnadsställning var som mest tre meter (bild 

18).  
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Bild 15. Upplag av cellplast på garagetak. 
Bild 16. Stora mängder oskyddad cellplast i cellplastupplag.  
 

               
Bild 17. På avstånd syns yterliggare cellplastupplag. 
Bild 18. Avstånd till väderskyddad byggnadsställning var 3 m.  
 
 
Mellanlagring av cellplast förekom direkt invid byggnadsställning (bild 19 och 20). Vid 

påtalande om det uppgavs svaret från projektledaren att det även ligger trävirke löst lite 

varstans och att trä också kan brinna. Projektledaren menade att det var okej med tillfällig 

förvaring utanför upplagsplatserna upp till en vecka. 

Cellplast stod direkt lutad mot den enda vägen upp i byggnadsställningen på den sidan av 

byggnaden och mitt emot uppgången stod lös cellplast travad (bild 21). 

         
Bild 19. Mellanlagring av cellplast.  
Bild 20. Vägen upp till byggnadsställningen.  
Bild 21. Lös cellplast framför vägen upp till byggnadsställningen.  
 
Det var allmän oordning av materiell på den begränsade ytan som fanns tillgänglig (bild 22 

och 23). Cellplast förvarades lite varstans och var på sina ställen täckt av snö (bild 24). Det 
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fanns inga riktlinjer för hantering av cellplast och platschefen förklarade att det inte varit 

några problem med cellplast än så länge i alla fall. 

 

             
Bild 22. Cellplast och annan materiell blandad.  
Bild 23. Ett täcke av snö med skare på en förpackning av cellplast. 
Bild 24. Cellplast blockerade containrar.     

8.1.2 Förberedelser inför montering 

Ojämnheter i den bärande betongkonstruktionen jämnades ut med bruk (bild 25) och 

förskjutning i stommen upp till åtta millimeter tilläts. På en av byggnaderna var 

förskjutningen större vilket medförde att isoleringen behövde jämnas till genom att slippas 

ned efter montering. Någon risk för fasadens brandskyddsegenskaper avseende denna åtgärd 

förelåg inte ansåg projektledaren.  

Detaljer isolerades med mineralull enligt monteringsanvisningen (bild 26 och 27). 

 

       
Bild 25. Förskjutning av stomelement utjämnad med bruk. 
Bild 26. Genomföring under fönster igensatt med mineralull.  
Bild 27. Mineralullsbalk vid infästning av balkong. 
 
Inför montering var paket av cellplast uppburna till monteringsplatsen. Detta hade enligt 

projektledaren gjorts föregående dag (bild 28 och 29). Paketen var utplacerade med jämna 

mellanrum längs hela våningsplanet och begränsade gångbredden i byggnadsställningen. Allt 

behov av cellplast var uppburet i byggnadsställningen, att springa och hämta isolering hela 

tiden var inte kostnadseffektivt menade projektledaren.  
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Hur mycket isolering som fick förvaras i byggnadsställningen var inte reglerat enligt 

platschefen utan målsättningen var att få upp all isolering direkt från leverans till 

byggnadsställning, kunde upplag av isolering undvikas var det bra.  

 

     
Bild 28. Förvaring av cellplast i byggnadsställning inför montering. 
Bild 29. Förvaring av cellplast i byggnadsställning inför montering. 

8.1.3 Montering av isolermaterial 

Vid montering av det första lagret isolering var det enligt projektledaren effektivast att sätta 

all isolering för hela huset på en gång. Balkongpartier gjordes i ett separat skede på grund av 

de många komplicerade detaljerna av vinklar mm. Vid avbrott i monteringsarbetet gjordes 

inga åtgärder utan cellplasten stod kvar i byggnadsställningen tills den blivit monterad. 

Brandrisk med hantering av cellplast togs inte upp i arbetsberedningar. 

Leverantörens monteringsanvisning var enligt projektledaren bra och vid avvikelser eller 

oklarheter kunde han ringa leverantören för muntliga instruktioner. Vid montering på det 

första huset var det en del oklarheter som löstes genom samtal med leverantören. 

Monteringsanvisningen fanns på byggarbetsplatsen i en arbetsplatspärm som arbetsledaren 

ska ha gått igenom med yrkesarbetarna.  

Isoleringen tillpassades med handsåg (bild 30). Bruk applicerades jämnt på isolerskivorna 

(bild 31) varpå de monterades (bild 32). 
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Bild 30. Tillpassning av cellplastskiva. 
Bild 31. Applicering av bruk på cellplastskiva.    
Bild 32. Montering av cellplastskiva på betongvägg.  
 
Två lager isolering klistrades men var inte mekaniskt infästa (bild 33). Före det andra lagret 

isoleringen sattes butylduk upp runt fönster och fönsterbleck monterades. Efter all isolering 

var gjord sattes tätande svällband upp runt fönster och dörrar. Genomföringar i 

betongkonstruktionen var isolerade med mineralull som även var mekaniskt infästa (bild 34).  

En stor mängd spill av isolering låg kvar på balkongpartier (bild 35) och i 

byggnadsställningen efter monteringen (bild 36). Enligt platschefen hände det att städning 

av bortblåst isolering fick göras i intilliggande skog. Projektledaren tyckte att städningen 

generellt sköttes dåligt från yrkesarbetarnas sida och att tömning av containrar för brännbart 

material inte skedde i tillräcklig omfattning eftersom de fort blev fulla.  

 

           
Bild 33. Isoleringen klistrad i två lager. 
Bild 34. Under fönster täckte mineralull genomföring. 
 

       
Bild 35. Rester av cellplast på balkong efter att isolering monterats. 
Bild 36. Rester av cellplast i byggnadsställning efter att isolering monterats.  
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8.1.4 Putsning av fasad 

Före putsning monterades särskilda plastdetaljer på karmlister, hörn, takanslutningar mm. 

Fasaden putsades sedan med ett tunt lager puts som ett putsnät trycktes fast i.  

Ett ca 5 mm tjockt lager putsades på putsnätet vilket sedan grundmålades. Genomfärgad 

strukturputs rivs till med bräda för att skapa rätt mönster (bild 37).  

Putsens tjocklek angavs i monteringsanvisningen från leverantören och projektledaren 

förklarade att för denna konstruktion var det tjockare än vanligt för denna typ av system. 

När byggnadsställningen tog bort blev det hål kvar i fasaden från ställningens fästdon. Dessa 

tätades med speciella skumgummipluggar som sedan täcktes med strukturputs (bild 38). 

 

         
Bild 37. Isolering, det första lagret puts och med putsnät, det andra lagret puts och ytterst 
med färg på. 
Bild 38. Byggnadsställningens infästning mot fasad. 

8.1.5 Uppföljning av fasadmonteringen 

Ansvaret för att fasaden monterats på rätt sätt låg på fasadentreprenören som hade ett 

totalåtagande. Projektledaren var på plats varje dag och tittade på detaljutföranden. En 

checklista från leverantören användes tillsammans med en egenkontrollpärm och 

avstämning mot dessa gjordes en gång per vecka. Tid fanns inte att gå igenom alla punkter 

utan fokus lades endast på stora fel som var akuta. Många lärdomar drogs från felmontering 

på det första huset. 

Platschefen förutsatte att underentreprenören som var anlitad hade rätt kompetens för att 

utföra arbetet. Samtidigt förklarade projektledaren att han trodde att underentreprenörens 

arbetsledare hade någon form av utbildning men att övriga yrkesarbetare inte hade det. 

Vidare förklarade platschefen att han inte kunde vara på plats hela tiden och titta men att det 

han sett av deras arbete såg bra ut. 

Utöver egenkontroller genomfördes en okulär besiktning av generalentreprenören efter 

färdigställande av fasaden innan byggnadsställningarna togs bort. Detta gjordes dock bara på 

de två sista husen och inte på det första enligt projektledaren.  
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8.1.6 Arbetsmiljö och säkerhet 

Representanter från olika underentreprenörer gick med när platschef eller utsedd 

arbetsledare genomförde skyddsrond med skyddsrondsprotokoll var fjortonde dag. 

Byggnadsställningar och tillträdesvägar besiktigades av ställningsfirma med jämna 

mellanrum. Ställningarna var märkta med datum för besiktning. Alla yrkesarbetare skulle ha 

gått igenom ordningsregler för byggarbetsplatsen såväl som KMA- och APD-planer. 

Heta arbeten på byggarbetsplatsen krävde skriftligt tillstånd men utfördes inte i fasaden. På 

det första huset byggdes taket fel och man genomförde heta arbeten på taket då man svetsade 

ihop takpappen samtidigt som det limmades isolering i fasaden under.  

Platschefen hade inga egna erfarenheter från bränder i cellplast och det hade inte varit några 

tillbud på byggarbetsplatsen. 

Ingen särskild skyddsutrustning användes vid montering av cellplast och den släckutrustning 

som fanns var nere vid ingången till respektive byggnad.  

Vid fråga till projektledaren under studiebesöket om yrkesarbetarnas kunskap om 

brandskydd informerades de närmaste yrkesarbetarna skyndsamt om förbudet att röka i 

byggnadsställningen. Projektledaren tyckte att cellplast inte var särskilt brännbart då de hade 

testat att elda lite och att cellplasten då endast smält. Vidare påminde han ofta 

yrkesarbetarna om rökförbudet. 

Balkongpartierna var en del av byggnadsställningen i hörnen på byggnaden då 

byggnadsställningen inte helt omslöt byggnaden vilket innebar klättring över räcke över olika 

nivåer för att ta sig från en fasad till en annan (bild 39). Skyddsräcket som satt vid en kritisk 

plats vid passering från balkong till fasad var knäckt i sitt fäste vilket upptäcktes under 

studiebesöket och noterades av projektledaren som fotade för att senare informera 

platsledningen (bild 40). Inga åtgärder vidtogs vid tillfället. 

 

         
Bild 39. För att ta sig från en fasad till en annan passeras en balkong som skiljer i nivå.  
Bild 40. Ett trasigt skyddsräcke fotograferas av projektledaren. 
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Förutom isoleringsmaterial förekom en del verktyg och virke i byggnadsställningen, främst 

på de nedre planen (bild 41 och 42).  

         
Bild 41. En hink med bruk lämnad i trappa.  
Bild 42. Upplag av virke i byggnadsställning.  

8.1.7 Entreprenörens åsikt om fasadsystemet 

Cellplast användes som isolering ända ner till sockeln (bild 43). Kommentaren från 

projektledaren var att så skulle han aldrig bygga om han fick bestämma själv då han ansåg att 

konstruktionen var känslig för yttre påverkan. Han hade inget förtroende för att endast 

använda lim vid montering av isolering utan föredrog hellre mekanisk infästning.  

Platschefen föredrog konventionell byggteknik med mekaniskt infäst mineralull på grund av 

omständigheterna kring att hålla fasaden varm för att kunna limma isoleringen. Han menade 

att det som var billigt att köpa in blev dyrt i slutändan. Under projekteringen försökte han få 

isoleringen monterad på stomelementen redan på fabrik. 

 

         
Bild 43. Cellplastisolering användes ned till sockeln.  
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8.2 Byggarbetsplats 2, tilläggsisolering av fasad 

Intervjufrågor med svar finns i bilaga 2.  

8.2.1 Hantering av isolermaterial 

Före montering av tilläggsisolering dragtestades befintlig puts för att undersöka dess 

hållbarhet varefter den tvättades. 

         
Bild 44. Pågående isolering två huskroppar i taget.  
Bild 45. Mineralullsisolering och puts med ny cellplast utanpå. 

 

Bostadsområdets innergård medgav mycket utrymme för byggbodar och materialupplag. Vid 

beställning av isolermaterial beställs så mycket som skulle behövas för en byggnad men inte 

mer än att det kunde bli stående längre än en månad. Större leveranser var billigare att 

beställa vilket styrde hur mycket som beställdes.  

Lossning genomfördes oftast av platschefen som använde traktor med gafflar och lastade av 

all isolering från lastbil på samma plats. Därefter flyttades all isolering till upplagsplatsen 

som var angiven enligt APD-plan innanför byggnadsstängsel (bild 46). Cellplasten täcktes 

ibland över. Skyddsavstånd för brännbara material fanns inte utan all isolering förvarades 

enligt platschefen innanför byggstängel. Vidare kallade platschefen isoleringen vid dess 

varumärke och hävdade att den inte var av cellplast.  

 

 
Bild 46. Cellplastupplag innanför byggstängsel på innergård.  
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Pallar med isolering flyttades upp till ett par hundra meter från huvudupplagsplatsen till 

respektive byggnadsställning och blev stående utan inhägnad eller uppsikt (bild 47 och 48).  

 

         
Bild 47. Cellplast och annan materiell stående utan inhägnad över tid.  
Bild 48. Cellplast och annan materiell stående utan inhägnad över tid.  

8.2.2 Montering av isolermaterial 

Hela behovet av cellplast för en sektion bars paketvis för hand upp i byggnadsställningen och 

placerades där den skulle monteras (bild 49) vilket ibland förbereddes dagen före montering.  

Säkerhetsrutiner för handhavande av cellplast fanns inte och inga åtgärder vidtogs vid 

dagsavslut eller tillfälliga avbrott avseende risk för brand eller utrymning via 

byggnadsställning.  

Bruk applicerades (bild 50) och skivorna monterades från bottenvåningen upp längs fasaden. 

Hörnisolering pluggades utöver att limmas. Släckutrustning fanns tillgänglig i byggbodar ett 

par hundra meter bort från byggnadsställningarna och kunde tas fram vid heta arbeten. 

Isolerspill lämnades kvar i byggställningen över tid (bild 51) och platschefen förklarade att 

det städade av byggställningen efter varje arbetspass men att det inte alltid hanns med. 

 

               
Bild 49. Placering av cellplast i byggnadsställning.  
Bild 50. Bruk applicerad före montering. 
Bild 51. Spill av isolering kvarlämnad efter montering.  
 



 39   

Ett helt hus isolerades innan putsning påbörjades. Ett tunt lager puts applicerades vilket ett 

putsnät trycktes fast i. Ytterligare ett lager puts applicerades och grundmålades före den 

slutliga färgade ytputsen. Fästen för byggnadsställningen pluggades igen med särskilda 

pluggar från leverantören och putsades sedan. 

En utomstående kontrollansvarig kontrollerade arbetet med fasaden var fjortonde dag och en 

slutbesiktning genomfördes efter färdigställande av fasaden. 

8.2.3 Utrymningssäkerhet för boende 
 
Balkongdörrar var låsta utifrån och kunde inte användas för utrymning av bostäder. 

Anledningen var att balkongräcken saknades och man ville undvika att boende ramlade ned 

mellan fasad och byggnadsställning. Sekundär utrymning av bostäder skulle ske genom 

öppningsbara fönster ut mot balkong och sedan via byggnadsställning ned till markplan 

vilket godkändes av räddningstjänsten. Mellan balkongplattform och plattform i 

byggnadsställning var en öppning på upp till några decimeter (bild 52 och 53) och det skiljde 

en halvmeter vertikalt mellan plattformarna (bild 53). Mellan trapporna i 

byggnadsställningen var avståndet ungefär 40 meter och det fanns inga vägledande 

markeringar eller sektionering av byggnadsställningen. Platschefen menade att det var 

möjligt för räddningstjänsten att skära sig in genom väderskyddet på byggnadsställningen 

om det behövde komma upp med en stegbil.  

         
Bild 52. Springa mellan fasad och byggnadsställning var några decimeter bred. 
Bild 53. Byggnadsställning och våningsplan var förskjutna i höjdled. 
 
Förpackningar av cellplast och rester efter monteringen kunde finnas i byggnadsställningen 

både under monteringsarbete och efter att arbetsdagen avslutats. 

Byggnadsställningens väderskydd som täckte ställningen ned till marken var vikt åt sidan 

(bild 54) framför entréer för att medge in och utpassering för de boende. Någon hade försökt 

att sätta eld på väderskyddet genom att tända eld på en mindre hög med träbitar på backen 

innanför. Den lilla branden spred sig inte i väderskyddet som hann få material bortbränt 

(bild 55) innan räddningstjänsten släckte branden. 
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Bild 54. In och utpassering för de boende i huset under fasadrenoveringen. 
Bild 55. Försök att tända eld på byggställningens väderskydd. 

8.2.4 Arbetsmiljö och säkerhet  

Platschefen var tillika skyddsombud på byggarbetsplatsen och genomförde kontroller av 

brandskyddet enligt protokoll en gång varje månad. Brandskydd och arbetsplatsföreskrifter 

hade genomgåtts med alla personal och underentreprenörer innan de påbörjade arbete.  

8.2.5 Entreprenörens åsikt om fasadsystemet 

Platschefen ansåg att fasadsystem med tunnputs inte var hållbara och föredrog traditionell 

tjockputs på riktig armering. 

8.3 Byggarbetsplats 3, isolering av betongplatta 

Intervjufrågor med svar finns i bilaga 3.  

8.3.1 Förvaring av isolermaterial 

Det beräknade totala behovet av cellplast levererades precis innan det började läggas. 

Praktiska och ekonomiska skäl var bakgrunden till det då det blir billigare med en stor 

leverans. 

Lossningen av materialet genomfördes med hjälp av inhyrt lastfordon med gafflar och 

ställdes direkt på upplagsplatsen med cirka en meter till byggstängsel (bild 56). 

Skyddsavstånd för materialupplag fanns inte angivna. Läggningen beräknades ta två 

arbetsdagar varför isoleringen inte ansågs behöva någon ytterligare täckning än plasten den 

levererades i. Upplagsplatsen var muntligt uttalad och var inte angiven i den enkla APD-

planen som fanns. 
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Bild 56. Hela behovet av cellplast. 

8.3.2 Montering av isolermaterial 

Isoleringen bars för hand (bild 57) ca 50 m fram till husgrunden där den placerades ut, 

tillpassades (bild 58) och fästes mekaniskt i underliggande isolerlager (bild 59). All 

håltagning och tillpassning var mycket tidskrävande och gjordes med handsåg eller kniv. Hur 

monteringen skulle gå till var styrt i arbetsberedning. Risk för brand hanterades inte i 

arbetsberedningar om arbetet inte innehöll moment med heta arbeten. Släckutrustning fanns 

tillgänglig i öppna verktygscontainrar. 

Spill av cellplast hanterades vartefter och slängdes i container för brännbart avfall. 

 
 

         
Bild 57. Transport från upplag till montering. 
Bild 58. Tillpassning av isolering.                
Bild 59. Montering i underliggande lager. 
 
Under en paus vid studiebesöket vidtogs inga särskilda åtgärder varpå cellplast som ännu 

inte fästs blåste upp mot byggstängslet av den hårda vinden (bild 60). Blåsiga dagar behövde 

isoleringen säkras för att inte blåsa bort direkt. Vid ett tillfälle fick de avbryta all montering 

på grund av kraftig vind. 

 

 
Bild 60. Till vänster; upphängningar till avlopp som ska gå igenom isoleringen. 
Till höger; Hela skivor av cellplast flyttade av vinden under uppehåll i montering. 
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8.3.3 Heta arbeten 

Stödmuren var invändigt isolerad när armeringsjärn svetsades fast i den (bild 61). Som 

brandskyddande åtgärd lades en plåtskiva som avskärmning ovanpå isoleringen direkt under 

svetsstället och all isolering i anslutning till det heta arbetet begöts med vatten (bild 62). En 

extra bygghink med vatten och en pulversläckare stod redo att användas som 

släckutrustning. Svetsarbetaren var certifierad för heta arbeten och platschefen ansåg att 

inget behov av brandvakt förelåg för detta arbete.  

 

        
Bild 61. Armeringsjärn svetsade i stödmur med intilliggande cellplast. 
Bild 62. Avskärmande stålskiva vid svetsning av armeringsjärn i stödmur. 
 
All kapning av armeringsjärn skedde på upplagsplatsen för armeringsjärn på säkert avstånd 

från både cellplastupplag och cellplast i husgrunden. Vid behov av kapning av armeringsjärn 

vid husgrunden fanns klippverktyg tillgängliga för att undvika gnistbildning. All form av heta 

arbeten undveks i närheten av cellplastisolering.  

De heta arbeten som genomfördes när plattan var gjuten var att stålpelare svetsades mot 

ingjutningsplattor i kanten av plattan. Brandfiltar eller stålskivor lades på och begöts med 

vatten för att skydda isolering inom en halvmeters avstånd. Vid det arbetet fanns 

brandsläckare och hinkar med vatten nära till hands.  

8.3.4 Arbetsmiljö och säkerhet 

Var fjortonde dag genomfördes skyddsrond med skriftlig dokumentering av platschef och 

skyddsombud. Avseende brandskyddet kontrollerades släckutrustningen. Skyddsombudet 

hade ansvar för att fortlöpande upptäcka och anmäla brister. 

Nya yrkesarbetare och underentreprenörer gick igenom arbetsmiljöplan och föreskrifter för 

byggarbetsplatsen och regler kring heta arbeten. Brandskyddet gicks inte igenom för denna 

byggarbetsplats. 
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8.4 Byggarbetsplats 4, prefabricerade stomelement 

Intervjufrågor med svar finns i bilaga 4.  

8.4.1 Montering av stomelement 

Stomelement levererades på lastbil och monterades direkt i byggnaden utan mellanlagring på 

byggarbetsplatsen. Lyft genomfördes av egen personal med utbildning i säkra lyft med kran 

och flaggvakter användes för att upprätthålla säkerhetsavstånd. Skulle behovet finnas att 

mellanlagra stomelement fanns plats angiven för det på APD-planen.  

Stomelementen levererades oskyddade med exponerad cellplastisolering vilket innebar att 

snö ofta täckte ovansidan av elementen. Ingen särskild analys av brandrisk avseende 

stomelementens cellplastisolering gjordes under arbetsberedningar som inte involverade 

heta arbeten. 

Under arbete med montering av stommar fanns alltid en verktygscontainer med 

släckutrustning tillgänglig.  

8.4.2 Heta arbeten 

Före montering av nya stomelement (bild 63) användes gasolbrännare (bild 64) för att 

smälta bort is och snö på redan monterade elements inre betongstomme (bild 65). 

Cellplastisoleringen i stomelementen täcktes av skivmaterial i trä och släckutrustning fanns 

nära gripbar. Det heta arbetet genomfördes som närmast en decimeter från cellplasten. 

Personalen som utförde snösmältningen hade certifikat för heta arbeten och det var alltid 

samma personer som genomförde arbetet med skriftligt tillstånd av platschefen. Det hade 

trots detta inträffat att brandsläckare inte medtagits.  

Andra heta arbeten som genomfördes på byggarbetsplatsen var vid arbeten med tätskikt på 

tak, svetsning av skarvplåtar samt heta arbeten utförda av rörmokare och smeder.  

                  
Bild 63. Stomme av sandwichelement.  
Bild 64. Gasolbrännare kopplad till gasoltub. 
Bild 65. Frilagd cellplast i sandwichelement. 
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8.4.3 Arbetsmiljö och säkerhet  

Skyddsronder genomfördes en gång per vecka enligt skyddsrondsprotokoll. Skyddsombud, 

en person från arbetsledningen och en person från en underentreprenör gick med enligt ett 

rullande schema. Det förekom även att huvudskyddsombud deltog. Skyddsombudet hade ett 

bra stöd från platschefen och arbetade aktivt med kontroll av arbetsmiljön och att föreskrifter 

följdes samt genomförde möten med yrkesarbetarna. 

Arbetsberedningar med riskanalyser genomfördes alltid med stöd av mallar innan 

påbörjande av arbetsmoment. Risk för antändning av brännbara material hanterades endast 

under arbetsberedning av heta arbeten.  Platschefen ansåg det vara viktigt att alla 

yrkesarbetare förstod vilka risker som förelåg och tänkte på dem i sitt arbete. Vidare utgick 

platschefen alltid från värsta tänkbara scenario i arbetet med riskanalyser. Den mänskliga 

faktorn var viktig att beakta, t.ex. avseende stress.  

Vid inskrivning av ny personal och nya underentreprenörer fick de gå igenom 

arbetsplatsrutiner, APD-planer med uppgifter om brandskyddet och även se en film om 

brandskydd.  

8.5 Intervju med leverantör av fasadsystem med 

cellplastisolering 

Fördelar med cellplastisolering är att det är ett lätt material att transportera för hand och lätt 

att bearbeta. Cellplasten har bättre värmeisoleringsförmåga än mineralull och är dränerande. 

Fasadsystemet går snabbt att montera vilket sparar tid och ger tunna konstruktioner vilket 

kan var önskvärt vid tilläggsisolering där ombyggnation av fönster undviks. 

Ansvaret för att fasaden byggs på rätt sätt enligt monteringsanvisningarna ligger helt hos 

entreprenören. Utöver monteringsanvisningar får entreprenören checklistor att följa för varje 

arbetsmoment. Checklistorna ska vara en del av relationshandlingarna när byggnationen är 

klar. Vid oklarheter kan entreprenören alltid ta kontakt med leverantören. Om en ändring är 

omfattande och principiellt skiljer sig från monteringsbeskrivningen går leverantören i godo 

för ändringen. Leverantören erbjuder utbildning av beställarens personal och kan om 

önskemål finns besöka byggarbetsplatsen. 

Leverantören är inte inblandad i besiktningar vare sig under byggtid eller efter 

färdigställande men rekommenderar att besiktningar sker löpande och inte endast i form av 

slutbesiktning. 

Ingen särskild rekommendation ges för hur cellplast ska hanteras på byggarbetsplats eller 

hur mycket cellplast som bör monteras innan den putsas. I de tekniska faktabladen och 

produktbladen anges generell information om hur material från leverantören ska hanteras 

(bilaga 2) 
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8.6 Intervjuer med Räddningstjänsten 

Intervjuer har genomförts med Morgan Palmquist, brandmästare på räddningstjänsten i 

Karlstad och med Anders Palm, vakthavande brandingenjör på Stockholms brandförsvar 

(bilaga 6) 

Deras erfarenheter av bränder relaterade till cellplast är att de har mycket snabba 

brandförlopp med kraftig värme- och rökutveckling och att de kan vara nyckfulla i hur 

branden sprider sig. De anser inte att räddningstjänsten saknar förmåga materielmässigt 

men då räddningstjänstens bästa verktyg vid släckningsinsats är att vara snabbt på plats med 

slagkraft blir det problematiskt vid snabba brandförlopp. Inriktningen under insatsen blir i 

första hand att utrymma människor och få bort dem som befinner sig inom riskavstånd och 

sedan att begränsa brandspridningen. 

Särskilda beredskapsplaner för hantering av bränder i byggnader med särskilda 

förutsättningar avseende material finns inte. Det borde finnas men samtidigt finns det redan 

så många byggnader med komplexa förutsättningar att det är svårt att genomföra.  

Modern byggnadsplanering och byggnadsteknik är för komplex och man förlitar sig för 

mycket på att tekniska system ska fungera över tid. Tillräcklig kunskap finns inte om hur 

systemen fungerar i praktiken utan man använder modeller och allmänt vedertagna 

arbetssätt. Vidare är det små marginaler för fel med stora konsekvenser när mycket 

brännbara material används.  

Morgan Palmquist menar att räddningstjänsten borde ha ett proaktivt arbete där de delger 

kunskap under byggprocessen.  

Anders Palm tycker att samhället måste ha en större tolerans och större felmarginaler för 

risker vid dåliga beslut och okunskap. Den mänskliga faktorn måste beaktas mer. Det borde 

vara hårdare bygglagstiftning och noggrannare kontroller av utförandet. 

Att använda en byggnadsställning med väderskydd som sekundär utrymningsväg för 

kvarboende under tilläggsisolering av fasad menar de är olämpligt. En byggnadsställning 

lever inte upp till kraven som ställs för en utrymningsväg och en fasadbrand i cellplast är 

alldeles för snabb för att människor ska hinna utrymma via byggnadsställningen som saknar 

sektionering.  
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9 DISKUSSION  

9.1 Hantering av cellplast på byggarbetsplats 

Det är i första hand ekonomin som styr hur hantering av cellplastisolering går till då större 

volymer ger lägre enhetspris och ofta även fri frakt vid beställning av fullastade 

transportfordon. Den effektivaste arbetsmetoden styr hur mycket som transporteras upp i 

byggnadsställning och förvaras där inför montering. Resultatet blir att stora volymer cellplast 

levereras och förvaras i upplag under pågående byggnation och byggnadsställningar fylls med 

cellplast under montering av fasad vilket kan äventyra utrymningssäkerheten för 

yrkesarbetare och kvarboende. Tydliga rekommendationer för att hålla byggarbetsplatser 

säkra och ordnade förekommer men det är valfritt för byggentreprenören att följa dem. 

Entreprenören har ansvar för arbetsmiljö och för systematiskt brandskyddsarbete men av 

fallstudien framgår att resultatet av det ansvaret kan variera kraftigt och att kunskapen om 

vilka byggvaror som är känsliga ur brandsynpunkt kan vara bristfällig. Man får förutsätta att 

entreprenören agerar efter bästa förmåga utifrån sina förutsättningar och med avseende på 

arbetseffektivitet och ekonomiska resultat kan hantering av cellplast hamna långt ner i 

prioriteringsordningen.  

9.2 Montering av fasadsystem med cellplastisolering 

Montering av cellplastisolering sker i en etapp och fasadputsningen påbörjas först när 

monteringen är färdig för en hel byggnad för både byggarbetsplats ett och två. Med avseende 

på Morgan Palmquists, (brandmästare på räddningstjänsten i Karlstad) erfarenhet av att 

yrkesarbetare inte hann utrymma nedför en byggnadsställning under fasadbranden på 

Centralsjukhuset i Karlstad är det mycket olämpligt att inte putsa fasaderna etappvis. I 

synnerhet gäller det när det finns kvarboende som i mörker ska kunna genomföra sekundär 

utrymning via byggnadsställning, vilket i sig redan är ett undantag från egenskapskraven för 

en utrymningsväg.  

Det är entreprenörens skyldighet att följa fasadsystemets monteringsanvisning. Avvikelse 

från monteringsanvisning är möjlig om entreprenören och leverantören är överens om den 

nya lösningen vilket kan ske över telefon. Förutsatt att de förstått varandra fullt ut ska det 

nya valda utförandet uppfylla funktionskravet av tidigare utförande. Härom finns utrymme 

för missförstånd med följd att konstruktionen får ett felaktigt utförande. Huruvida det nya 

utförandet lever upp till fullskaleprovet utgår från en bedömning och inte från ett faktiskt 

fullskaleprov med just det utförandet.  

Utifrån intervjuer framgår att utbildningsnivån kan skilja kraftigt. För byggarbetsplats 2 

utbildades viss personal hos leverantören medan fasadentreprenören för byggarbetsplats 1 

var osäker på utbildningsnivån hos de yrkesarbetare som utförde monteringen av 

fasadsystemet. Det kan konstateras att utbildningsnivån bland yrkesarbetarna är ojämn och 
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att tillvägagångssättet sannolikt därför skiljer mellan dem. Monteringen av fasaden 

föregående ett fullskaletest i laboratoriemiljö har inte undersökts i studien men skillnader i 

tillvägagångssätt kan sannolikt förutsättas vilket vidare ställer frågor om fasaden uppfyller 

kraven beroende på tillvägagångssätt även om monteringsanvisning följts.  

9.3 Uppföljning av monterad fasad 

Uppföljning sker genom egenkontroll av leverantören föreskrivna checklistor. I intervju med 

fasadentreprenören för byggarbetsplats 1 framgick det att checklistor inte alltid fyllts i 

fullständigt utan mindre detaljer bedömdes vara rätt utförda utifrån fasadentreprenörens 

omdöme. Noggrannheten i egenkontrollen var beroende av arbetsbelastning och 

prioriterades ned vilket förhoppningsvis ifrågasätts under slutbesiktning eller överlämnande 

av bygghandlingar efter byggnadens färdigställande.  

Slutbesiktning av fasadsystem ska utföras av besiktningsman men det har i intervju med 

fasadentreprenören för byggarbetsplats 1 framkommit att det inte skett alls vilket tyder på en 

oseriös hållning gentemot slutbesiktningens syfte. Leverantören som intervjuades 

rekommenderar att besiktningar sker regelbundet under monteringen för att säkerställa 

korrekt montering men det är upp till ägaren av byggprojektet att avgöra om så ska ske.   

9.4 Uppkomst av brand under byggtid 

Brand under pågående byggnation kan ofta härledas till brister vid utförande av heta arbeten. 

Då personerna som utfört de heta arbetena haft certifikat och tillstånd att utföra dem är det 

svårt att fastställa en åtgärd som effektivt minskar bristerna och är anpassad för alla typer av 

situationer som kan uppstå. Omfattningen av konsekvenser av den ”mänskliga faktorn” kan 

minskas genom begränsning av användandet av brännbar isolering i byggandet.  

9.5 Räddningstjänstens förmåga 

Räddningstjänstens förmåga att släcka bränder beror på räddningstjänstens möjlighet att 

vara på plats i ett tidigt skede. Det snabba brandförloppet av en brand med cellplastisolering 

är därför problematiskt ur ett släckningsperspektiv. Vidare är cellplastbränder ofta nyckfulla 

med dold brandspridning inuti konstruktioner och stor risk för återantändning efter 

genomförd släckinsats. En utredning av räddningstjänstens förmåga och upprättandet av 

beredskapsplaner för byggnader med försvårande omständigheter för utrymning och 

brandbekämpning kan både utröna om förmågan är tillräcklig och skapa effektivare insatser. 

Om räddningstjänstens erfarenheter beaktas under både projektering och produktion kan det 

skapa en dialog och ett tankesätt med fokus på säkerhetstänk där det normalt är ekonomin 

som styr även om lagstiftningens lägstanivå för säkerhet är fylld.  
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Enligt PBF k kap 8§ punkt 2; ”Ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett 

sådant sätt som innebär att utveckling och spridning av brand och rök inom 

byggnadsverket begränsas”; vilket inte alls överensstämmer med flera bränder i byggnader 

med cellplastisolering där förloppet är sådant att branden sprider sig med hög hastighet och 

med kraftig rökutveckling. Vidare i punkt 5 ska ”hänsyn tas till räddningsmanskapets 

säkerhet vid brand” vilket i insatsrapporter visats överensstämma dåligt för en brand i 

cellplast där kraftig värmestrålning utöver spridningshastighet och rökutveckling är 

försvårande för räddningstjänstens insats. 

9.6 Metoddiskussion 

En fallstudie genomfördes med undersökning av fyra byggarbetsplatser för att få en 

uppfattning om hur cellplastisolering hanteras utifrån olika förutsättningar. Studiebesök och 

intervjuer med öppna frågor medgav en kvalitativ analys. Nackdelen med det förfarandet var 

att resultaten var unika för de respektive objekten och inte gick att använda för att 

generalisera utan visade istället vilka förutsättningar som påverkade resultaten från just de 

objekten. En kvantitativ studie med enkätundersökning med betydligt fler objekt hade istället 

bara kunnat ge ett mer generellt resultat. 
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10 SLUTSATSER 

I detta examensarbete var syftet att studera hur hantering och montering av cellplast går till 

under byggnation och hur utförd montering kontrolleras. Vidare studerades egenskaperna av 

en brand med cellplastisolering, hur den uppkommer och räddningstjänstens förmåga att 

hantera den. En fallstudie genomfördes med studiebesök på fyra byggarbetsplatser och 

intervjuer med ansvariga på respektive byggarbetsplats. Intervjuer genomfördes även med en 

leverantör av fasadsystem och med räddningstjänsten.  

10.1 Hantering av cellplastisolering på byggarbetsplats 

Hanteringen av cellplastisolering på byggarbetsplatser utgår från ett ekonomiskt perspektiv 

och är bristfällig ur brandskyddssynpunkt. Större hänsyn bör tas till risk för uppkomst av 

brand och möjlighet till utrymning av byggnadsställningar för både yrkesarbetare och 

kvarboende i förekommande fall.  

Föreskrifter bör gälla avseende brandskydd på byggplatser med specificerade krav för 

exempelvis hantering av brännbara byggprodukter och skyddsavstånd liknande de 

rekommendationer som finns för brandskydd på byggarbetsplatser. 

10.2 Montering av fasadsystem med cellplastisolering 

Montering av cellplastisolering i en etapp med putsning i en etapp är särskilt olämpligt med 

cellplast i brandklass F ur utrymningssynpunkt. Krav på etappvis montering med 

efterföljande putsning bör ställas.  

Entreprenörens möjlighet att frångå den exakta monteringsanvisningen i samråd med 

leverantören resulterar i en fasad som inte är testad enligt fullskalemetod och en 

undersökning behöver göras om vilka förutsättningar som gäller för att få frångå en specifik 

detaljlösning.  

Utbildningsnivån varierar mellan olika entreprenörer med risk att olikheter i 

tillvägagångssättet påverkar fasadens brandklass. Krav på certifiering för montering av 

fasader med brännbar isolering kan minska riskerna för felaktigt utförande av 

konstruktionslösningar och göra monteringen jämförbar med hur den genomförs föregående 

ett fullskaleprov.  

10.3 Uppföljning av monterad fasad 

Krav på oberoende besiktning borde gälla både under monteringsarbete av fasader med 

brännbar isolering och efter fasadens färdigställande då det förekommer brister i 

egenkontrollen som entreprenören gör.  
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10.4 Uppkomst av brand under byggtid 

Brand under pågående byggnation kan ofta härledas till brister vid utförande av heta arbeten. 

En begränsning i användande av brännbar isolering i byggandet minskar omfattningen och 

risken av uppkomst av brand under byggtid. 

10.5 Räddningstjänstens förmåga 

Räddningstjänstens förmåga att agera vid bränder med isolering av brännbara material bör 

ses över med avseende på insatstid och resurser. Om brister förekommer bör i första hand 

riskerna minskas genom begränsning i användande av brännbara isolermaterial. 

Ett aktivt deltagande från räddningstjänstens sida under både projektering och produktion 

av byggnader skulle kunna ge ökade insikter i problematik med brännbar isolering och 

samtidigt skapa en diskussion med hänsyn till risker för uppkomst av brand.  
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11 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Ett förslag till fortsatt arbete är att göra en ekonomisk jämförelse av material och 

arbetskostnad med uppbyggnad av samma fasad med olika isolermaterial med hänsyn till 

skillnader i arbetsgång och vilka andra byggnadsarbeten som skulle kunna genomföras 

samtidigt.  
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BILAGA 1: INTERVJU BYGGARBETSPLATS 1 

Nyproduktion. Fasadisolering av tre punkthus. 

Platschef 

Vilket ansvar har du för yrkesarbetarna som bygger fasaden? 

Totalansvar för säkerheten på byggarbetsplatsen. 

Hur ofta sker kontroller av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

Skyddsronder var 14e dag.  

Hur går det till när kontroller görs av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

Representanter från olika underentreprenörer är med. Platschef eller utsedd arbetsledare 

genomför kontrollen. Skyddsrondsprotokoll följs. 

Hur arbetar skyddsombudet med säkerheten på byggarbetsplatsen? 

Ställningsfirma besiktningar ställningar och tillträdesvägar och gör sina skyddsronder med 

jämna mellanrum. Ställningarna märks upp med datum för besiktning.  

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med yrkesarbetarna som 

bygger fasaden? 

Det ska ha gått igenom ordningsregler och KMA och APD-planer. 

Vilka rutiner har ni för heta arbeten? 

Alltid skriftligt tillstånd från platschef.  

Har ni haft brandtillbud med cellplast inblandat? 

Nej 

Hur du tidigare erfarenheter av brandtillbud med cellplast inblandat? 

Nej 

Specificeras cellplastupplagens placering på byggarbetsplatsen?  

Plats tilldelas intill byggnaden där det ska monteras. Logistiken är ett stort problem då vi har 

ont om plats. Vi vill helst inte lagra större volymer men det är svårt när leveranserna kommer 

med full lastbil och släp. Det bästa är om all isolering går upp i byggnadsställningen direkt 

efter leverans. 

Finns säkerhetsavstånd angivna för materialupplag av cellplast? 

Nej.  



    

Specificeras hantering av cellplast på byggarbetsplatsen? 

Nej. Det står heller inte med i APD-planen. Det är ett problem att det blåser så mycket då 

cellplast blåser iväg ut i skogen i närheten. Vi har vid flera tillfällen gått ut och städat där. Vi 

har inte haft några problem med cellplast än så länge i alla fall. 

Har underentreprenören som monterar fasaden någon särskilt inriktning mot 

fasadarbete? 

Entreprenören som står för själva monteringsarbetet är inhyrd av fasadentreprenören och jag 

förutsätter att de har tillräcklig kompetens.  

Hanteras risker med cellplast i arbetsberedningar? 

Nej. 

Vem har ansvaret för att fasaden monteras enligt monteringsanvisning? 

Det är ett totalåtagande från fasadentreprenörens sida. 

Vem är ansvarig att kontrollera att fasaden är byggd på rätt sätt?  

Fasadentreprenören ska utifrån leverantörens anvisning kontrollera fasaden under 

produktionen. 

Hur kontrolleras att fasaden är byggt på rätt sätt? 

Generalentreprenören genomför besiktningar efter färdigställande innan ställningarna tas 

bort. Det handlar då om en okulär besiktning.  

Har du några synpunkter på fasadsystemet som används? 

Jag föredrar konventionell byggmetod med mineralull som är mekaniskt infäst. Värmer man 

rummen inne i byggnaden för att kunna jobba där blir det kondens på utsidan vilket 

försvårar limningsarbetet på fasaden. Att limma isoleringen är kostsamt under vintertid då 

byggställningen måste vintertäckas och värmas med dieselvärmare till +5 grader under hela 

monteringsarbetet. Det som är billigt att köpa in blir istället dyrt i slutändan. Den här 

konstruktionen ska egentligen byggas under sommarhalvåret. Under projekteringen försökte 

jag få stomelement med isolering limmad innan leverans för att underlätta arbetet men det 

blev inte så. Byggställningarna hindrar markarbeten vilket fördröjer byggtiden.  

 

  



    

Fasadentreprenör  

Vilken är din roll som fasadentreprenör? 

Att leda och planera arbete. Kontakt med kund. Ändringar ska förmedlas till alla berörda. 

Lyfta ändringar direkt annars får man inte betalt för dem. 

Vilket ansvar har du för fasadens utformning? 

Jag har ett stort ansvar. Jag är delägare i entreprenaden jag arbetar för och måste ha koll på 

och dokumentera merarbete vid brister och kolla att arbetarna gör som de ska.  

Vilket ansvar har du för yrkesarbetarna som arbetar med fasaden? 

Yrkesarbetarna som monterar fasaden tillhör en annan underentreprenör och vi är ansvariga 

för utförandet av fasaden. Platschefen ansvarar för deras säkerhet. 

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med yrkesarbetarna? 

De ska ha tagit del av ordnings- och skyddsregler för heta arbeten med platschefen. Denna 

underentreprenör utför inga heta arbeten. 

Hur går det till vid utrymning av byggnadsställningar?  

Ingen särskild rutin har inarbetats, utrymningsväg finns från varje ställningsdel. Eventuellt 

har platschefen gått igenom det. Släckutrustning och utrymningstavlor har i alla fall tidigare 

funnits vid entréer till respektive hus. 

Vad avgör hur mycket isolering som beställs till varje leverans? 

Kostnaden avgör. Fulla lastbilar 400-600kvm per omgång beroende på isolering. Fulla 

ekipage. Deal fraktfritt över visst belopp. I mån av plats på byggplatsen. 

Vem tar emot och lossar leveranser av cellplast? 

Yrkesarbetarna. 

Hur går det till vid lossning av leveranser av cellplast?  

Handlastas av släp. Storbal med tio mindre förpackningar i varje.  2-3 personer behövs för 

avlyftning av varje storbal. 

Anges exakt var cellplasten ska förvaras på byggarbetsplatsen? 

Plats finns anvisad men det står ofta andra saker där som tillhör annan underentreprenör.  

Finns skyddsavstånd för cellplastupplag reglerade? 

Inga skyddsavstånd angivna vad jag känner till. 

 



    

Placeras cellplasten vid de angivna upplagsplatserna direkt vid leverans eller 

händer det att de tillfälligt placeras någon annanstans? 

Det hamnar där det finns plats och får ofta stå ett tag. Målet är att få bort det och ta upp det i 

byggställningen inför montering. Max en vecka får det stå annars blir platsledningen inte 

nöjd. 

Är cellplasten täckt vid leverans eller täcker ni den själva? 

Den levereras med dubbla lager skyddsplast. När de är öppnade ska de täckas men det 

fungerar inget bra på grund av slarv och att plasten blåser bort. 

Vad händer med överbliven cellplast vid upplagsplatserna?  

Det ska kastas i container för brännbart som ska tömmas dagligen av huvudentreprenören. 

Det har fungerat dåligt då containrar blir fulla fort och då det slarvas med städningen. 

Hur mycket cellplast hämtas vid varje tillfälle inför montering? 

Vi ställer upp de mindre paketen som räcker till 4kvm per styck. 5-6 paket per bomlag. 

Förbereder så mycket som kommer behövas på den platsen då det går fortare än att hämta 

ett paket i taget vilket kostar för mycket i arbetstid. 

Finns det någon styrning till hur mycket cellplast som får förvaras invid 

monteringsplats? 

Nej ingen styrning.  

Finns det någon styrning till hur länge cellplasten får stå invid monteringsplats? 

Står det för länge så blir platsledningen irriterad. 

Finns några särskilda säkerhetsrutiner vid arbete med cellplast? 

Ingen rökning. Påminner om det. Vi har testat att elda lite på cellplasten och den brinner inte 

så pass bra utan smälter bara.  

Vidtas några särskilda åtgärder avseende cellplast vid planerade avbrott som 

dagsavslut eller rast? 

Ingen åtgärd. Isolering står kvar i ställning till den monteras. 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende cellplast vid oplanerade avbrott? 

Ingen åtgärd. Ingen brandövning vad jag vet.  

Hur går avfallshanteringen av cellplast till? 

Det tas inte om hand tillräckligt fort efter montering.  



    

Hur går fasadmonteringen till steg för steg? 

Först fixas alla tätskikt och detaljer som mineralullslameller vid balkonger och skarvar 

jämnas till. Första lagret isolering monteras sedan fullt ut och då är det bäst att köra hela 

huset. Balkongerna med alla sina detaljer släpade efter och gjordes senare. Butylduk 

monterades runt fönster och fönsterbleck monterades innan andra lagret isolering. Efter 

isoleringen sattes svällband runt fönster och dörrar. Alla detaljer som karmlister, hörn, 

takanslutningar monteras plastprofiler med nätbit på. Fasaden putsas tunt en första gång 

sedan trycks putsarmeringen fast. När man ser att det är torrt putsas slutputs som är ca fem 

millimeter tjockt på detta fasadsystem. Vi vill inte sätta för tjock puts då det kostar mer. 

Andra system kan ha tunnare puts. Grundfärg målas sedan och efter det dras strukturputs 

som är genomfärgad på. Putsen rivs till med bräda för att få rätt mönster. 

När byggställningen tas bort behöver hålen sättas igen från infästningarna till fasaden. Man 

gör det med speciella skumgummipluggar som kommer från leverantören av fasadsystemet. 

Pluggarna trycks in en bit så att strukturputs kan täcka dem men resultatet brukar inte bli 

bra estetiskt.  

Följs monteringsanvisning från leverantör? 

Den följs bra och finns ute i arbetsplatspärm. Den har visats för arbetsledaren för 

yrkesarbetarna och han ska ha gått igenom den med dem. Jag kan inte vara där hela tiden 

och titta men det jag sett har fungerat. 

Är monteringsanvisningen tillräckligt detaljerad eller uppkommer oklarheter 

av detaljutformningen? 

Leverantören är bra på monteringsanvisningar och anvisningarna stämmer oftast. 

Vad gör ni om utformningen på vissa detaljer på byggnaden gör att 

leverantörens anvisningar inte kan följas? 

Det har hänt och då har jag ringt teknikansvarig eller säljare hos leverantören och fått en 

instruktion över telefon som varit bra.  

Hur mycket cellplast monteras åt gången innan den putsas? 

Målet är att isolera hela husen i en vända vilket tar ett par dagar. 

Finns släckutrustning tillgänglig under monteringen av fasaden? 

Släckutrustning har funnits vid uppfarter till byggställningen men ingen i 

byggnadsställningen. 

Har yrkesarbetarna någon särskild utbildning i arbete med det aktuella 

fasadsystemet? 

Deras arbetsledare har utbildning men jag tror inte övriga yrkesarbetare har det. 

 



    

Används någon särskild skyddsutrustning vid arbete med montering av cellplast 

i fasad? 

Nej  

Vilka heta arbeten genomförs i fasaden efter att cellplast är monterad? 

Inga avseende själva fasaden. På det första huset byggdes taket fel och man gjorde takarbeten 

där man använde maskin för att svetsa ihop takpappen samtidigt som vi limmade isolering i 

fasaden. 

Vem gör uppföljning av fasadens detaljutförande under byggtid? 

Jag är på plats varje dag och går upp och tittar på detaljer. Oklarheter försöker jag lösa på en 

gång. Första huset var det mycket frågetecken kring.  

Hur går uppföljning av fasadens detaljutförande till? 

Jag har en checklista från leverantören och en egenkontrollpärm som jag checkar av i. Detta 

genomförs en gång per vecka. Varenda sak fylls inte i, det finns det inte tid för utan jag tittar 

på de stora felen som är akuta. Första huset var det massa fel med men andra och tredje 

huset blev lättare.  

Sker någon kontroll av fasaden efter att den är färdigställd? 

Oberoende besiktningsman kollar fasaden innan ställningen rivs. Men det gjordes endast på 

de två sista husen. På vissa byggen görs ibland kontrollen av platschefen som då går runt och 

tittar att det ser bra ut.  

Har ni haft några problem vid ert arbete med fasaden? 

Stommen på ett av husen har inte klarat toleranskraven på max åtta mm vilket medfört 

merarbete för oss då vi fått slipa ner isoleringen för att få en jämn fasadyta. Mindre 

avvikelser kan spacklas upp innan montering av isolering men här behövde vi slipa. 

 

 

  



    

BILAGA 2: INTERVJU BYGGARBETSPLATS 2 

Tilläggsisolering av flerbostadshus  

Platschef 

Hur har räddningstjänsten varit inblandade i säkerställande av utrymning för 
boende? 

De har besiktat arbetsplatsen vid sökning av tillstånd för gasol. De har då även tittat på 

utrymning.  

Hur ofta genomförs kontroller av räddningstjänsten? 

Räddningstjänsten har varit på plats två gånger och genomfört allmän kontroll.  

På vilka sätt ska boende kunna genomföra säker utrymning av byggnaderna? 

Att vi låst alla balkongdörrar utifrån så att de inte går att öppna var okey då risken att någon 
faller ner från balkongen fanns. Sekundär utrymning genom öppningsbara fönster ut till 
balkongen och vidare till byggnadsställningen var okey enligt räddningstjänsten. Det är en 
halvmeter upp eller ned till byggställningen beroende på vilket plan man står på. 

Hur säkerställs utrymningssäkerheten för de boende? 

Nätet kan öppnas för hand eller skäras upp om stegbil ska ansluta. 30-40m som mest mellan 
trapphus så dessa ska i första hand användas. Det finns dock ingen utrymningsskyltning i 
byggnadsställningen. 

Hur ofta sker kontroller av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

En gång per månad.  

Hur går det till när kontroller görs av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

Skyddsronder där protokoll följs.  

Hur arbetar skyddsombudet med säkerheten på byggarbetsplatsen? 

Platschef är skyddsombud. Genomgång av regler med nya underentreprenörer.  

Vilket ansvar har du för fasadens montering under montering? 

Underentreprenören är ansvarig att följa leverantörens föreskrifter genom egenkontroller.  

Vilket säkerhetsansvar har du för yrkesarbetarna som arbetar med fasaden? 

De ska följa reglerna och använda rätt utrustning. 

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med yrkesarbetarna? 

Ja 

 



    

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med underentreprenörer? 

Ja 

Hur går det till vid utrymning av byggnadsställningar? 

Man samlas vid samlingsplats utanför och det vet de om. 

I vilken omfattning ska en leverans av isolering räcka till? 

Den ska räcka till en byggnad men inte stå längre än en månad.  

Vad avgör hur mycket isolering som beställs till varje leverans? 

Det blir billigare med större leverans. Priset är avgörande. Vi har gott om plats att ställa 

isoleringen bara den inte står längre än en månad. 

Vem tar emot och lossar leveranser av cellplast? 

Oftast platschefen. 

Hur går det till vid lossning av leveranser av cellplast?  

Platschefen lossar med traktor med gafflar. Lossar först allt från bilen sedan placeras den ut 

på upplagsplats. 

Anges exakt var cellplasten ska förvaras på byggarbetsplatsen? 

Det anges i APD-plan. 

Finns skyddsavstånd för cellplastupplag reglerade? 

Nej  

Placeras cellplasten vid de angivna upplagsplatserna direkt vid leverans eller 

händer det att de tillfälligt placeras någon annanstans? 

Ställer av allt. Sedan flytta till upplag. 

Är cellplasten täckt vid leverans eller täcker ni den själva? 

Inplastad. Förvaras som de kommer.  

Vad händer med överbliven cellplast vid upplagsplatserna?  

Vi städar allt eftersom och målet är att det ska vara avstädat efter varje arbetspass. Cellplast 

sorteras som brännbart. 

Hur mycket cellplast hämtas vid varje tillfälle inför montering? 

Tar upp allt som ska användas och bryter paketen direkt vid väggen. Tar upp allt som behövs 

för en sektion. Ibland förbereds det dagen innan.  

 



    

Finns det någon styrning till hur mycket cellplast som får förvaras invid 

monteringsplats? 

Nej.  

Finns det någon styrning till hur länge cellplasten får stå invid monteringsplats? 

Nej.  

Finns några särskilda säkerhetsrutiner vid arbete med cellplast? 

Nej 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende cellplast vid planerade avbrott som 

dagsavslut eller rast? 

Nej 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende cellplast vid oplanerade avbrott? 

Nej. Inga särskilda åtgärder för utrymningskrav för boende.  

Hur går avfallshanteringen av cellplast till? 

Komprimator. Försöker städa alla dagar men det händer att de inte hinns med. 

Hur går fasadmonteringen till steg för steg? 

Den gamla putsen dragtestas för att se om det räcker med att isolering limmas och säkras 

mekaniskt med plugg i hörn. Före montering tvättas den gamla fasaden med högtryckstvätt 

så att mossa och skräp försvinner. Tunnputs läggs på isoleringen som sedan putsnätet trycks 

fast i. Den putsas sedan och primer målas på. Färgad ytputs sätts över primern. Infästningar 

till byggnadsställning sätts igen med isolering och ytputs. 

Hur följs monteringsanvisning från leverantör? 

De genomför egenkontroll av alla moment och har checklistor från leverantören. 

Är monteringsanvisningen tillräckligt detaljerad eller uppkommer oklarheter 

av detaljutformningen? 

Inga oklarheter. 

Vad gör ni om utformningen på vissa detaljer på byggnaden gör att 

leverantörens anvisningar inte kan följas? 

De kontaktar mig och om jag inte kan lösa det så kontaktar jag leverantören. Det har inte 

varit några problem ännu. 

Hur mycket cellplast monteras åt gången innan den putsas? 

Det finns ingen angiven gräns. En hel fasad kan göras klart innan puts. 



    

Finns släckutrustning tillgänglig under monteringen av fasaden? 

Nej. Släckutrustning finns vid byggbodar och tas fram vid heta arbete. 

Har yrkesarbetarna någon särskild utbildning i arbete med det aktuella 

fasadsystemet? 

Några av arbetsledarna har varit hos leverantören på utbildning och sedan utbildat de andra 

på byggarbetsplatsen. 

Används någon särskild skyddsutrustning vid arbete med montering av cellplast 

i fasad? 

Nej. 

Vilka heta arbeten genomförs i fasaden efter att cellplast är monterad? 

Behörighet för heta arbeten finns men vi genomför inga heta arbeten. 

Vem gör uppföljning av fasadens detaljutförande under byggtid? 

Utomstående kontrollansvarig var 14e dag.  

Sker någon kontroll av fasaden efter att den är färdigställd? 

Besiktning från beställaren.  

Vad är din uppfattning om fasadsystemet som används? 

Tunnputs är inte så hållbart så jag skulle hellre ha klassisk tjockputs på riktig armering.  

 

  

 

  



    

BILAGA 3: INTERVJU BYGGARBETSPLATS 3 

Isolering av platta på mark 

Platschef 

Hur ofta sker kontroller av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

Var 14e dag. 

Hur går det till när kontroller görs av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

Skyddsrond med dokumentation av platschef med skyddsombud. Angående brandskyddet 

kollas släckare.  

Hur arbetar skyddsombudet med säkerheten på byggarbetsplatsen? 

Fortlöpande, ser brister och åtgärdsbehov. Ex fallskydd saknas. 

Vilket ansvar har du för yrkesarbetarna? 

Hela ansvaret för arbetsmiljö och bestämmelser följs.  

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med yrkesarbetarna? 

När de kommer hit första gången går de igenom arbetsmiljöplan med föreskrifter. 

Brandskyddet gås inte igenom specifikt men heta arbeten är med i arbetsmiljöplanen. 

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med underentreprenörer? 

Samma som ovan. 

I vilken omfattning ska en leverans av isolering räcka till? 

Beställer allt på en gång av praktiska och ekonomiska skäl. En del arbetsplatser är trånga. 

Vad avgör hur mycket isolering som beställs till varje leverans? 

Köpte direkt från leverantören och blir det billigare att ta hem allt på en gång. 

Vem tar emot och lossar leveranser av cellplast? 

Lossningen genomförs av förare med lastmaskin som är annan entreprenör och hyrs in. 

Hur går det till vid lossning av leveranser av cellplast?  

Lastmaskin. Pallar lossas med gafflar och ställs direkt vid upplagsplats som är direkt invid 

lossningsplatsen.  

Anges exakt var cellplasten ska förvaras på byggarbetsplatsen? 

APD plan enkel och det finns ingen angivelse för upplag. 



    

Finns skyddsavstånd för cellplastupplag reglerade? 

Inte för detta projekt då det inte finns några byggnader intill. Inga skyddsavstånd till 

stängsel.  

Placeras cellplasten vid de angivna upplagsplatserna direkt vid leverans eller 

händer det att de tillfälligt placeras någon annanstans? 

Ja de placeras rätt direkt. 

Är cellplasten täckt vid leverans eller täcker ni den själva? 

Kommer inplastat. Ingen täckning när plasten är bruten. 

Vad händer med överbliven cellplast vid upplagsplatserna?  

Slänger vartefter. Det blåser väldigt mycket så allt skräp måste slängas direkt. 

Hur mycket cellplast hämtas vid varje tillfälle inför montering? 

Skivorna är stora och hämtas en och en och läggs ut direkt. 

Finns det någon styrning till hur mycket cellplast som får förvaras invid 

monteringsplats? 

Nej. Det kan vara att några skivor ligger löst i väntan på montering. 

Finns det någon styrning till hur länge cellplasten får stå invid monteringsplats? 

Nej. 

Finns några särskilda säkerhetsrutiner vid arbete med cellplast? 

Nej. 

Finns släckutrustning tillgänglig under monteringen av cellplast? 

Släckutrustningen finns tillgänglig i öppna verktygscontainrar innan byggnaden står färdig. 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende cellplast vid planerade avbrott som 

dagsavslut eller rast? 

Nej. Vi fick däremot lägga ner arbetet med cellplast när det blåste för mycket en dag. Vi 

lägger på tyngder om det blåser så att skivorna rör på sig. Normalt kan man lägga på 

armering på en gång men nu skulle golvvärme in före det. 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende cellplast vid oplanerade avbrott? 

Vi säkrar lös materiell så att det inte blåser bort. 

Hur går avfallshanteringen av cellplast till? 

Sker fortlöpande på grund av blåsten. 



    

Följs monteringsanvisning från leverantör? 

Det finns ingen monteringsanvisning från leverantör utan vi går igenom i arbetsberedning 

hur monteringen ska gå till. Ex hur infästningar ska sitta.  

Används någon särskild skyddsutrustning vid arbete med cellplast? 

Nej. 

Vilka heta arbeten genomförs i plattan efter att cellplasten är monterad? 

När plattan är gjuten svetsas stålpelare till ingjutningsplattor och då riskeras isoleringen i 

sockelelementen. I största mån vill vi undvika heta arbeten kring isoleringen. Om möjligt 

utför vi sådana arbeten vid sidan av. T.ex. kapning av lös armering. 

Vilka åtgärder vidtas vid heta arbeten? 

Brandfiltar eller stålskivor läggs på och begjuts med vatten. Brandsläckare finns tillgängliga 

och hinkar med vatten. 

Om skyddsåtgärder vidtas vid heta arbeten, hur mycket material skyddas? 

Ungefär en halvmeter isolering skyddas. 

Tas risker med cellplast upp i arbetsberedningar? 

Endast risker vid heta arbeten. Inget om brännbart material.  

  



    

BILAGA 4: INTERVJU BYGGARBETSPLATS 4 

Stombyggnation med cellplastisolering i Sandwichelement.  

Platschef 

 
Hur ofta sker kontroller av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

En gång i veckan varje onsdag. 

Hur går det till när kontroller görs av brandskyddet på byggarbetsplatsen? 

Skyddsronder görs enligt skyddsrondsprotokoll. Anmärkningar går vi igenom på 

måndagsmötet med alla om det inte är akut. Skyddsombud och någon från arbetsledning och 

underentreprenörer är med på rullande schema. Ibland är även huvudskyddsombud från 

huvudkontoret med. 

Hur arbetar skyddsombudet med säkerheten på byggarbetsplatsen? 

Skyddsombudet går runt och tittar och anmäler brister. Det är viktigt att ha ett ombud som 

vågar säga ifrån och det är viktigt att jag ger ombudet ett bra stöd. Skyddsombudet genomför 

även möten med yrkesarbetarna. 

Vilket ansvar har du för yrkesarbetarna? 

Jag har ett personalansvar och arbetsmiljöansvar att följa och är BAS-U. Jag gör 

arbetsberedningar med riskanalyser vid montering av tunga sandwichelement. Jag tittar på 

risk för fall och att rätt utrustning används och jobbar förebyggande med värsta tänkbara 

scenario som utgångspunkt. Arbetsgivaren har tagit fram mallar som vi anpassar för våra 

förutsättningar. Det är viktigt att alla yrkesarbetare har klart för sig vilka risker som finns och 

att de tänker på dem i sitt arbete. Underentreprenörer som kommer in kan ha synpunkter på 

skyddsreglerna och då gäller det att stå på sig. I arbetsberedningar planerar man ju inte för 

stress och därför är det viktigt att kunna säga stopp. Den mänskliga faktorn och våra 

egenskaper som prestige måste beaktas. 

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med yrkesarbetarna? 

Vid inskrivning får nya personer gå igenom arbetsplatsrutiner och information från 

arbetsledare eller chefer. APD-plan presenteras med uppgifter och släckutrustning, 

utrymningsvägar och samlingsplatser. En film visas om brandskyddet. Vi följer ID06 och 

genom finns rutiner där alla räknas in vid utrymning. Det är viktigt att alla förstår hur det 

fungerar 

 

 

 



    

Har byggarbetsplatsens brandskydd gåtts igenom med underentreprenörer? 

Underentreprenörer som inte genomför heta arbeten går igenom APD-plan och 

säkerhetsregler. 

Vem tar emot och lossar leveranser av stomelement? 

Levereras där både vår personal och chaufförer lossar. Arbetsledare är även med. 

Hur går det till vid lossning av leveranser av stomelement?  

Utbildning i säkra lyft med kran gäller. Vissa chaufförer är inte med alls och lossar.  

Anges exakt var stomelement ska förvaras på byggarbetsplatsen? 

Det finns angivet i APD-plan men det är bara balkonger som lagras på byggarbetsplatsen.  

Placeras stomelement vid angivna upplagsplatserna direkt vid leverans eller 

händer det att de tillfälligt placeras någon annanstans? 

Väggar lyfts direkt upp till montering vid leverans. Vi monterade stommen precis enligt 

tidplan under hela bygget. En bra projektering och bra element utan brister som måste 

åtgärdas innan montering samt tur med vädret är bakomliggande faktorer. En duktig 

kranförare är också en förutsättning. 

Finns skyddsavstånd för stomelement reglerade? 

Särskilda rutiner med flaggvakter gäller vid lossning från lastbil. Vid risk för tredje person 

spärras området av under hängande last. 

Är cellplasten i stomelement skyddad vid leverans? 

Nej det är inte skyddat. Jag skulle vilja ha plastkappa på ovansidan av elementen för 

väderskydd under transport. Stomelementen är oskyddade även när de är monterade och 

därför skulle ett skydd behövas som dras av innan montering av ovanliggande element. Det 

skulle innebära mindre förberedelsearbete före montering.  

Finns släckutrustning tillgänglig under monteringen av stomelement? 

En så kallad stomcontainer med utrustning finns alltid uppe i byggnaden och där finns 

brandsläckare. 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende stomelement vid planerade avbrott 

som dagsavslut eller rast? 

Nej. 

Vidtas några särskilda åtgärder avseende stomelement vid oplanerade avbrott? 

Nej. 

 



    

Följs monteringsanvisning från leverantör avseende stomelement? 

Både från leverantör och från vår egen arbetsberedning. Utöver själva monteringsförfarandet 

finns krav på markförhållanden när elementen lossas från lastbil samt rutiner för 

mellanlagring om det skulle behövas. 

Är monteringsanvisningen tillräckligt detaljerad eller uppkommer oklarheter 

av detaljutformningen? 

Man måste ha erfarenheter och kunskaper av monteringen för att kunna läsa 

monteringsanvisningen annars är den svårtolkad. Våra egna arbetsberedningar är däremot 

lättförståeliga. 

Vilka heta arbeten genomförs kring stomelementen? 

Gällande montering av stomelement var det endast snösmältning och det hade vi inte tänkt 

på innan. Svetsning av skarvplåtar i vissa partier samt rörmokare och smeder kan göra heta 

arbeten kring stomelementen när de är monterade. Andra heta arbeten är tätskikt i tak. 

Vilka rutiner gäller för heta arbeten kring stomelement? 

I arbetsberedningar inför heta arbeten gås alltid risker igenom. När snö smältes under 

monteringsarbetet täcktes den oskyddade isoleringen med skivmaterial som t.ex. plyfa. 

Utöver det skulle brandsläckare alltid bäras med under det arbetsmomentet. Smältningen 

skedde inte direkt mot cellplasten utan det var minst en decimeter ifrån på innerväggen som 

det genomfördes. 

Hur hanteras brandrisk i arbetsberedningar? 

Om genomför arbetsberedning med hetarbete gås den punkten igenom separat.  

Används isolering av cellplast på fler ställen än i sandwichelement? 

Bottenplattan är isolerad med cellplast, annars används lösull som takisolering.  



    

BILAGA 5: INTERVJU CELLPLASTLEVERANTÖR 

Vilka fördelar är det att använda ert fasadsystem med cellplast istället för ett 

med mineralull på en betongstomme vid nyproduktion? 

Fördelaktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Lättare material, halva vikten mot mineralull. Lätt bära, 

skära, anpassa och slipa. Inget damm som med t.ex stenull. Slipper plugga isoleringen mot 

fasad. Bättre värmeisolering. 0,031 W/(m*K) för grafitcellplast och 0,036 W/(m*K) för 

vanlig EPS. Mineralull har 0,036 W/(m*K). Tunnare konstruktion ger slimmade väggar. 

Utöver det som sparas in i arbetstid är priset för cellplast ofta runt hälften av priset för 

mineralull. 

Vilka fördelar är det att använda ert fasadsystem med cellplast istället för ett 

med mineralull på en betongstomme vid tilläggsisolering? 

 Samma som ovan. Detta system är dränerande och det har brandklass E vilket är bättre än 

för vanlig EPS. En fördel med tunn konstruktion är att man inte behöver flytta fönster. 

Hur förmedlas monteringsanvisningar ut till entreprenörer?  

Beställaren har ofta krav på utbildning för sin personal som då kommer och går kurs hos oss 

med både teori och praktik. Vi ger entreprenören objektpärmar med faktablad och 

checklistor. Generella beskrivningar och ritningar och arbetshänvisningar finns också med. 

Specifika beskrivningar för projekt kan förekomma vid mer avancerade konstruktioner. 

Hur tillser ni att monteringsanvisningarna följs på rätt sätt?  

Det är entreprenörens ansvar att följa monteringsanvisningar och vi erbjuder dem hjälp om 

behov finns. De kan ringa en säljare som kan hjälpa dem per telefon eller komma ut och titta. 

Små avvikelser från monteringsanvisningar men som ändå har samma princip kan vi komma 

överens om per telefon medan stora ändringar kan protokollföras och att vi då går i godo för 

lösningen. 

Rekommenderar ni åtgärder för hantering av cellplast på byggarbetsplats? 

Tekniskt faktablad och produktblad anger hur våra material ska hanteras. 

Är ni inblandade i kontroller av fasadens konstruktion under monteringen av 

fasaden? 

Entreprenören kan välja att låta oss komma ut och titta, annars är det våra checklistor för 

varje arbetsmoment som gäller och det är upp till entreprenören att vara noggrann att följa 

dem. Checklistorna ska följa med relationspärmarna när bygget lämnas över till beställaren.  

Är ni inblandade i kontroller av fasaden efter färdigställande av fasaden? 

Vi besiktigar inga byggnader utan entreprenören sköter besiktning av tredje part på egen 

hand.  



    

Vi rekommenderar att besiktningar sker löpande under byggnationen vilket många 

entreprenörer gör. Annars är det bara en slutbesiktning som gäller. 

Har ni någon rekommendation gällande hur många våningar som isoleras åt 

gången innan den putsas? 

Nej, det finns inget som reglerar det i lagstiftningen. Lokala regler kan reglera sådant men 

det får gälla på de platserna. 

  



    

BILAGA 6: INTERVJU RÄDDNINGSTJÄNSTEN  

Morgan Palmquist Räddningstjänsten Karlstad 

Vilka erfarenheter har du av bränder med stora mängder cellplast? 

En erfarenhet från branden på centralsjukhuset i Karlstad är att brandförloppet går oerhört 

fort. I branden på centralsjukhuset kunde man se att byggnadsarbetare troligtvis inte skulle 

hunnit utrymma byggnadsställningar om de inte hoppat in genom fönsteröppningar i 

byggnaden som uppfördes. Vid så snabba brandförlopp hinner inte räddningstjänsten 

komma på plats innan det är övertänt och byggnadens storlek avgör om man klarar av att 

hantera branden. Det rör sig då om att begränsa brandspridningen och inte om att släcka. 

Vid höga byggnader har vi små möjligheter att begränsa brandspridningen alls.  

Vilka är de största utmaningarna vid släckningsinsatser av bränder i cellplast? 

Problemet är att det går så fort och att det inte går att komma åt på grund av kraftig värme 

och rökutveckling. Räddningstjänsten får inrikta sig på att utrymma, varna, spärra av och 

därefter försöka släcka.  

Har ni tillräcklig utrustning för släckinsatser av bränder i cellplast? 

Utrustning finns men vi hinner inte få fram säker tillgång till vatten i tid. När det är klart är 

branden ofta färdig. En släckbil kan agera för fullt tryck i fyra till fem minuter sedan är 

tanken tom. 

Har ni någon beredskapsplan för byggnader som ni vet har fasadisolering av 

cellplast? 

Nej tyvärr men vi borde ha det. Vi har exempelvis höga byggnader i tätbebyggelse som är 

klädda med cellplast där två fasader samtidigt är otillgängliga då de vänder mot vatten. 

Utrymning blir den primära uppgiften för de byggnaderna. Skulle vi lyfta en sådan 

problematik skapar vi oro och det är därför viktigt att vi är med i byggprocessen där vi har en 

chans att påverka.  

Vad är din åsikt om användandet av moderna system med brännbar isolering? 

Jag brukar säga att vi aldrig har haft så mycket kunskap om byggandet som nu och samtidigt 

aldrig byggt så dåligt. Som bäst hinner man utrymma men brandskyddet är ofta undermåligt.  

Det är ofta dålig sektionering i modernt byggande som i större köpcenter och man blandar 

olika byggnadskonstruktioner och verksamheter och förtätar staden. Man byter bort sunt 

förnuft mot brandtekniska lösningar som inte fungerar över tiden och omfattningen av 

skador blir onödigt stora. Kommersiella intressen påverkar de kommunala besluten om 

etableringar mm. 



    

Den som köper en bostad eller driver en butik förutsätter ju att brandskyddet fungerar som 

det ska och kommer inte vara beredd på brandförloppet eller konsekvenserna vid en sådan 

här brand.  

Det är inte ofta större bränder inträffar, därför är det få personer som bygger erfarenheter 

ifrån dem. Man har en hypotes om hur det ska byggas säkert men bara för att inget har hänt 

innebär inte det att det är ett säkert sätt att bygga på. Vid en lägenhetsbrand 2001 i Karlstad 

spred sig branden till en påbyggnadsvåning och en takbrand utvecklades vilket resulterade i 

att taket rasade in och 26 lägenheter började brinna. Byggherrens erfarenhet var att det var 

en pappersmodell som fungerade på ritbordet men i verkligen så var det en katastrof. Om det 

inte hade brunnit så hade vi förmodligen än idag trott att det var en bra och säker 

konstruktion. Med erfarenheterna från den branden sprinklade fastighetsägaren övriga 

fastigheter med liknande konstruktioner. Liknande resonemang kan göras med moderna 

konstruktioner med brännbara isolermaterial. 

Räddningstjänsten borde vara mer proaktiv med information om risker med vissa 

konstruktioner. Ett problem är då att reaktionerna från de som styr inte är tillräckliga. Man 

har svårt att ta till sig informationen om man inte varit med om konsekvenserna själv. 

Hur ser du på sekundär utrymningsväg via byggnadsställning med väderskydd 

för kvarboende under ombyggnad? 

Min erfarenhet där fasaden är klädd med cellplast är att det är naivt att tro att man ska hinna 

utrymma via byggnadsställningar. Brandförloppet går ju så oerhört fort, man hinner helt 

enkelt inte undan. 

Vilka problem ser du under byggskedet med brännbar isolering? 

Under byggskedet så finns alltid en större risk för brands uppkomst då brandskyddet inte är 

fullt färdigställt. Om man till det lägger en fasad med brännbart material så förstår de flesta 

att förutsättningarna inte blir bättre. Hos våra byggare tror jag det kan skilja väldigt mycket 

om vilka kunskaper man har om riskerna.  

På vissa byggarbetsplatser sköter de brandskyddet bra och framkomligheten kan t.ex. vara 

bra som vid branden på centralsjukhuset där framkomligheten var avgörande för 

släckningsinsatsen.  

 
 



    

Anders Palm Stockholms brandförsvar 

Vilka erfarenheter har du av bränder med stora mängder cellplast? 

En lägenhetsbrand högre upp i huset spred sig inuti fasaden och plötsligt upptäcktes 

brandspridning in i en lägenhet på bottenvåningen. Fasaden var isolerad med cellplast och 

täckt av plåt och isoleringen hade smält och runnit inuti fasaden.  

En brand i fasad på en byggarbetsplats med oskyddad cellplast. Cellplasten började rinna och 

en pölbrand bildades nere på marken.  

Vilka är de största utmaningarna vid släckningsinsatser av bränder i cellplast? 

Otroligt snabba och kraftiga brandförlopp med en brandspridning som vi inte är vana vid där 

branden sprider sig snabbt vertikalt nedåt på grund av smältande isolering.  

Har ni tillräcklig utrustning för släckinsatser av bränder i cellplast? 

Utrustningsmässigt har vi tillräcklig förmåga. Räddningstjänstens effektivaste verktyg är att 

vara på plats med slagkraft så fort som möjligt. Här möts vi av utmaningar då 

brandförloppen kan vara så snabba. 

Har ni någon beredskapsplan för byggnader som ni vet har fasadisolering av 

cellplast? 

Vi har inte full koll på alla byggnader och även om vi hade haft det så hade vi inte kunnat 

planera särskilt för det. Det finns så många olika speciella förutsättningar för byggnader i 

vårt område ändå. 

Vad är din åsikt om användandet av moderna system med brännbar isolering? 

Vi måste kunna ha ett samhälle där man kan göra fel. Att använda en produkt där man måste 

göra rätt är ingen bra lösning. Människor tar fel beslut och gör misstag och samhället måste 

vara anpassat utifrån det. Jag tycker vi har passerat en gräns med så mycket brännbara och 

energirika material i byggandet där konsekvenserna av bränder blir stora. 

Traditionellt byggande har förutsägbara brandförlopp som vi kan hantera men det är mycket 

ovisshet kring moderna byggsystem. Moderna byggsystem är inte tillräckligt utprovade ur 

brandhänseende. Jag vill se mer fullskaletest där exempelvis stomstabilitet och 

brandspridning undersöks för en hel byggnad. 

Hur ser du på sekundär utrymningsväg via byggnadsställning med väderskydd 

för kvarboende under ombyggnad? 

En byggnadsställning kan aldrig vara en utrymningsväg då den inte är säker att gå i pga. 

springor, avsaknad av belysning och vägledande markeringar. Räddningstjänsten ska kunna 

ges tillträde för att hjälpa människor som inte kan utrymma på egen hand och att då behöva 

skära upp väderskydd för att ta sig in högre upp är inte praktiskt genomförbart samt att 

väderskyddet gör det svårt att se var hjälp behövs.  



    

Kan tillträde lösas på annat sätt, t.ex. genom plattformar i byggnadsställningen som är 

utformade för utrymning? Kan man inte lösa en säkrare utrymningsväg kanske man istället 

borde fråga sig om det är lämpligt att bo kvar där över huvud taget under ombyggnaden. 

Vilka problem ser du under byggskedet med brännbar isolering? 

I planeringsstadiet kan man formulera att det ska byggas på ett visst sätt som gör byggandet 

säkert men när byggandet väl är igång kan små misstag och okunskap ge stora konsekvenser. 

Man bör vara mer vaksam kring risker vid utförandet under byggnationen och se till att det 

är genomtänkt under planeringen. En mer noggrann kontroll bör göras vid de olika 

byggmomenten för att säkerställa att utförandet blir enligt de föreskrifter och regler som har 

givits. 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

BILAGA 7: ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

 



    

 



    

 

 

  



    

BILAGA 8: MSB INSATSRAPPORTER  

År Kommun Objekt Brandorsak Händelse 

1999 Umeå Rivningshus Heta arbeten 
Tidigare utbränd byggnad. Svetsloppor från övre plan antände frilagd 
cellplastisolering. Brandvakt misslyckas med släckning. 

2000 Växjö Kraft-/värmeverk Värmeöverföring 
Cigarett antänt material. Branden trängt igenom konstruktion och fått 
fäste i cellplastisolering. 

2001 Vallentuna Flerbostadshus Blixtnedslag Återantändning i cellplastisolering i bjälklag efter släckningsarbete.  

2001 Tjörn Flerbostadshus Tekniskt fel Brand i pannrum. Kraftig röktveckling pga cellplastisolering.  

2001 Hammarö Villa Okänd 
Brand i bastu spreds till cellplast i tak i sammanbyggd villa. Återantändning 
under eftersläckning. 

2002 Mönsterås Garage Självantändning 
Gamla linoljetrasor i garage med cellplastisolerade väggar och tak. Kraftig 
värme och rökutveckling. Släckning med vattenslang. 

2002 Mark Industri Okänd Brand i pall med cellplast. 

2005 Göteborg Industri Heta arbeten 
Kapning på tak antände cellplastisolering. Misslyckad släckning med 
pulversläckare och vatten. Endast rökutveckling. 

2006 Vårgårda Industri Tekniskt fel 
Skärtråd i produktionsmaskin förorsakade brand i ett cellplastblock. 
Släckning med pulver och automatisk sprinkler. 

2006 Göteborg Lager Heta arbeten 
Hetarbete vid markisolering med cellplast. Brandgasexplosion orsakade 
spridning i lokal om 6000 kvm. 

2006 Malmö Industri Heta arbeten Brand i cellplast släckt av hantverkaren själv. 

2007 Norrtälje Flerbostadshus Barns lek med eld Antändning av cellplast i grundfundament i källarplan. 

2007 Motala Villa Okänd 
Brand i garage spreds till bostadshus via fasad och takfot. Cellplastisolerad 
fasad täckt av aluminium. 

2007 Tjörn Industri Heta arbeten 
Flexningsarbete antände cellplast under golvbetongplatta. Avbränd yta ca 
10 kvm. 

2007 Partille Idrottshall Okänd 
Brand i bastu/omklädningsrum sprining till platt tak med cellplastisolering 
och mineralull. En person rökskadad. 

2007 Stockholm Flerbostadshus Heta arbeten 
Svetsloppa antände isolering. Brand i ca 100 kvm cellplast på 
betongstomme. Byggarbetarna släckte branden.  

2008 Norrtälje Industri Tekniskt fel Skärtråd i produktionsmaskin förorsakade brand i ett cellplastblock. 

2008 Halmstad Kraft-/värmeverk Värmeöverföring Rör för hetånga antände cellplastisolering vid takgenomföring. 

2009 Sigtuna Byggnadsplats Tekniskt fel Byggvärmare i byggtält antände cellplast under platta på mark. 

2009 Hässleholm Industri Värmeöverföring Maskin felaktigt inställd antände cellplastisolering. 

2009 Malmö Skola Okänd 
Fasadbrand i fasad av stål, glas och cellplastisolering. Spridning upp längs 5 
plan och in i byggnad. 

2009 Falkenberg Byggnadsplats Anlagd Brand i cellplastisolering. Kraftig rökutveckling. 

2010 Jönköping Industri Heta arbeten 
 Takläggare torkade fukt med gasollåga. Cellplast och trä tog eld. 
Hantverkaren släckte med pulversläckare. 

2011 Alvesta Industri Heta arbeten 
Gnistregn från slipmaskin antände undertak. Oberäknelig och droppande 
brand i cellplastisolering mellan undertak och yttertak.   

2011 Norrtälje Fritidshus Värmeöverföring 
Byggbelysning använd som värmare för att torka ut husgrund antände 
cellplast. 

2011 Stockholm Garage Okänd Brand i garageport innehållandes cellplast. 50 bilar kontaminerade av rök. 

2011 Huddinge Villa Okänd Brand inuti yttervägg med cellplast och luftspalt. Släckt innan spridning. 

2011 Jönköping Flerbostadshus Heta arbeten Brand i cellplast på fasad under byggnation. En person rökskadad. 

2011 Oskarshamn Sjukhus Värmeöverföring 
Igensatt fönster isolerat med cellplast antänt av ogräsbränning utanför 
byggnad. Rökspridning i hela byggnaden.  

2011 Kungsbacka Villa Heta arbeten 
Svetsloppa antände fasadisolering av cellplast. Hantverkaren släckte 
branden och drabbas av rökskador.  

2011 Vimmerby Industri Värmeöverföring Skorstenisolering täckte ej hel genomföring. Brand i cellplastisolering i tak. 

2011 Västerås Lager Heta arbeten Svetsarbete Brand i takpapp cellplast. Släcktes med pulversläckare. 

2011 Malmö Kontor Värmeöverföring 
Cigarett antänt ytskikt. Branden trängt igenom konstruktion och fått fäste i 
cellplastisolering. 



    

2011 Malmö Flerbostadshus Heta arbeten Brand i cellplast på tak på grund av hetarbete. Personal släckte branden. 

2011 Vara Industri Barns lek med eld Brand i cellplastlager utomhus. Rök synlig 4 mil bort. Släckning trädtoppar. 
     

År Kommun Objekt Brandorsak Händelse 

2011 Surahammar Skola Okänd Brand i cellplast i husgrund. 2 släckare använda för släckning. 

2012 Vaxholm Villa Tekniskt fel Brand i elskåp med spridning till cellplastisolering i krypgrund.  

2012 Helsingborg Rivningshus Barns lek med eld Brand i port till bussgarage. 

2012 Hässleholm Industri Tekniskt fel 
Brand i cellplastblock vid tillskärningsmaskin. Släckt med Skumsläckare och 
kolsyresläckare. 

2012 Eslöv Villa Tekniskt fel Fel i avfuktare antände cellplast i husgrund. 

2012 Malmö Industri Heta arbeten 
Takarbete. Brand i ena hörnet av cellplastisolerat tak. Hade vinden blåst åt 
andra hållet hade branden troligtvis spridit sig. 

2012 Malmö Klubblokal Anlagd  Brand i stora delar av fasad. Spridning till takisolering i cellplast. 

2012 Trollhättan Flerbostadshus Okänd 
Snabbt brandförlopp i cellplastisolerad fasad med spridning till krypgrund 
och brand invändigt. 

2012 Sigtuna Kraft-/värmeverk Heta arbeten Gasolvärmare antände cellplastisolering i vägg. Hantverkare släckte själv. 

2012 Lindesberg Skola Okänd 
Brand i rum i byggnad med spridning till cellplastisolerat tak med takpapp. 
Svårsläckt och kraftig rökutveckling. 

2013 Karlstad Sjukhus Heta arbeten 
Svetsningsarbete vid stomresning. Brand i cellplast på fasad. Kraftig 
rökutveckling. 

2013 Vara Industri Tekniskt fel 
Maskin som delar cellplast stannade varvid glödtråd antände matrialet. 
Släckt av personal och sprinkler. 

2013 Grums Lager Tekniskt fel 
Brand i lastbil spreds till cellplastupplag och vidare till lagerbyggnad. 
Kraftig värmeutveckling. Rtj fokus kyla angr fasader. 

2013 Kungälv Lager Heta arbeten Svetsarbete. Brand i vägg. 

2013 Kramfors Flerbostadshus Annan 
Aska startade brand i garage. Spridning till takventil med värmepåverkan 
på cellplastisolering. 

2013 Sundbyberg Flerbostadshus Heta arbeten 
Svetsarbete. Brand i cellplast. Hantverkare släckte med pulversläckare och 
drabbades av rökskador. 

2013 Umeå Stor båt Heta arbeten 
Igensvetsning av lucka skapade en brand i invändig isolering av cellplast ett 
dygn senare. 

2013 Örebro Byggnadsplats Heta arbeten 
Värmning med gasolvärmare antände cellplastisolering mellan 
betongväggar. Byggarbetare släckte med vatten.  

2014 Linköping Industri Heta arbeten 
Takläggning papptak antände cellplastisolering. Misslyckat 
släckningsförsök med tre pulversläckare. 

2014 Nässjö Villa Okänd 
Utvändig cellplastisolering av husgrund fattar eld under pågående arbete. 
En person brännskadad under släckningsinsats. 

2014 Mörbylånga Industri Okänd Brand i pallupplag, cellplast och glasfiber. 

2014 Malmö Köpcenter Heta arbeten 
Gasolbränning av ogräns antände fasad av cellplast. Rökutveckling i fasad 
och in i byggnad. 

2014 Lund Villa Okänd 
Brand på vind sprider sig till fasad av putsad cellplastisolering. Rtj beslutar 
låta huset brinna ner helt. 

2014 Göteborg Villa Annan Brand i fasad- och grundisolering av cellplast. 

2014 Kungälv Villa Okänd 
Brand i tak under pågående byggnation. Takisolering av PIR-cellplast. 
Träläkt och limträbalkar. 

2014 Avesta Bensinstation Anlagd 
Anlagd brand i fordon med spridning till tak i byggnad. Kraftig brand och 
rökutveckling i cellplastisolering. 
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