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PREFABRIKENS 
BYGGSYSTEM
En rad faktorer behöver tillgodoses och samverka för att uppnå ett 
bra klimatskal i en byggnad. Prefabrikens mål är att ge våra 
uppdragsgivare energisnåla, välbyggda och snygga hus till en så låg 
kostnad som möjligt. Därför använder vi oss av en teknik kallad 
SIP’s när vi bygger våra hus. SIP’s står för Structural Insulated 
Panels och är som namnet antyder en typ av panel eller 
byggelement som sammanfogas till moduler. Ett SIP-element 
består enkelt uttryckt av en lätt kärna (cellplast) omgiven på båda 
sidor av ett starkare skivmaterial. Skivorna limmas på kärnan under 
högt tryck med ett lim som är extremt slitstarkt och 
ålderbeständigt. Konstruktionen ger, förutom att den är 
förvånansvärt stark, en rad fördelar. Genom SIP-elementets enkla 
men geniala konstruktion tillgodoser man per automatik 
funktioner vi är vana vid från traditionella byggtekniker som 
regelverk, bärande balkar, isolering och luftspalt.
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Ett SIPS-element kan i dess mekaniska verkningssätt jämföras med 
en I-balk. De två skivorna motsvarar då balkens flänsar, och ger 
elementet en stor del av dess böj styvhet, en effekt som kan 
variera beroende på förhållandet mellan skiv- och kärnmaterialets 
elasticitetsmoduler. Kärnan utgör den sammanhållande delen av 
elementet och är den del som har till uppgift att ta upp skjuv
påkänningar, vilket motsvarar livet på en I-balk. Denna analogi är 
endast giltig under förutsättning att kompositverkan uppfylls 
mellan skivmaterialen och kärnan [5]. I Figur 1.1 ses en skiss som 
illustrerar denna analogi. 
Figur 1.1 
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Prefabrikens väggelement
• 12mm Magnaboard ytbeklädnad
• 100-500 mm EPS, PUR, Rockwool, Woodwool
• 12mm Magnaboard, alt OSB
• 13mm standard gipsskiva
• Europrofil ytterväggs skenor I alla öppningarna och överst i

väggen som hammarband
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Prefabrikens tak och golvelement
• 0.6 mm aluzinkplåt
• 100-500 mm EPS, PUR, Rockwool, Woodwool
• 0.6 mm aluzinkplåt
• 13mm standard gipsskiva
• Aluzink profiler 1mm för kantprofiler och vinkelprofiler
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Prefabrikens stomsystem
• Här på Prefabriken har vi tagit fram ett eget SIP-element som 

kombinerar det bästa av dessa olika tekniker. Dessa paneler 
sammanfogar vi till moduler som sedan kan inredas helt efter 
kundens önskemål. När modulerna är färdiga med el, vatten, 
badrum och kök levererar vi direkt till byggplatsen. Väl på plats 
återstår bara att sammanfoga modulerna, ungefär som en 
LEGO-byggsats, samt den exteriöra finishen. Tiden på 
byggplatsen är ofta mindre än 4 veckor.

• Bottenplattan kan ställas på plint, torpa grund, eller bärlager av 
singel med isodrän eller stenull undertill

• U-formade kantplåt skruvas och limmas på element runt om
• Väggsyll profil skruvas och limmas runtom för vattenavvisning
• Väggen ställs på profilen och limmas och skruvas runtom
• Tak eller mellanbjälklag ställs på väggarna och skruvas och

limmas med plåt vinklar insidan och ut runtom
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Prefabrikens stomsystem
När stommen är uppsatt, byggnaden kläs med ytterpanel eller 
putssystem utvändigt och invändigt med gips eller träpanel på 
väggarna och fönsterna installeras. Undertaket kläs med 13mm 
gips och 20mm mineralullsskiva. Golvet har 20mm mineralull och 
16mm spånskiva under parkettgolvet. Där finns inga del av 
byggnaden där cellplasten är inter kläd med plåt, magnaboard eller 
gipsskivor eller båda. Uppskattat brandklassning är EI30 och 
Magnaboard har en  Brandmotståndsklassificering K2 10



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)

CELLPLAST



CELLPLAST

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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4.2.2 Brandklassning av 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. 

från http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:825468/FULLTEXT01.pdf
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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. 14 (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. 
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I de allmänna råden specificeras krav på ytskikt och beklädnad för olika 
byggnadsklasser och olika verksamheter samt särskilda krav för 
utrymningsvägar. T.ex.: 

1. I byggnader i byggnadsklass Br1 bör väggytor ha ytskikt av lägst brandteknisk 
klass C-s2,d0. 

2. I byggnader i byggnadsklass Br2 bör takytor ha ytskikt av lägst brandteknisk 
klass C-s2,d0, fäst på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i K210/B-s1,d0. 

3. I byggnader i klass Br1 och Br2 bör takytor och väggytor i utrymningsvägar ha 
ytskikt av lägst brandteknisk klass B-s1,d0. Ytskiktet bör fästas på material i 
brandteknisk klass A2-s1,d0, eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-
s1,d0. 

Exempel på utförande enligt allmänna råd i BBR 

Följande utgör exempel på vad material- och produkter kan uppfylla enligt 
europaklasserna. Observera att skillnader i resulterande klassningar kan 
förekomma i praktiken och att enskilda produkttyper måste verifieras 
individuellt. 

Ytskikt är enligt definition ovan ett tunt materialskikt ytterst på konstruktionen. 
En gipsskiva på regelvägg med papperstapet uppfyller klass C-s2,d0. Gipsskivan i 
sig uppfyller klass A2-s1,d0 och räknas i detta fall som beklädnad, medan 
ytskiktet utgörs av papperstapeten. 

En obehandlad gipsskiva på en regelvägg uppfyller de allmänna råden för 
utrymningsväg i byggnadsklass Br1 och Br2, eftersom en gipsskivan 
(beklädnad) uppfyller klass A2-s1,d0.

yttersta lagret av gipsskivan räknas i detta fall som ytskikt och uppfyller därmed 
också kraven. En målad gipsskiva (färg 145 g/m2) uppfyller också klass A2-s1,d0 
och i detta fall räknas gipsskivan som beklädnad och färgskiktet som ytskikt.

BRANDKLASSNING









SLUTSATSEN

Byggnadsmaterial

Klassning

Byggnadsmaterial kan ur brandskyddssynpunkt klassas utifrån tre grupper

Obrännbara

Svårantändliga

Brännbara

Skivor och andra beklädnader anses vara tändskyddande om den inte sprider brand till bakomliggande brännbart material inom 10 minuter. Även ytskikt 
som tapeter och färger kan klassas efter hur lättantändliga de är.

Metaller

Stål är obrännbart men har andra egenskaper som är mindre lämpliga ur brandskyddssynpunkt. Stålet upphettas och sprider värme snabbt. Det kan sprida 
värme till en angränsande byggnadsdel och antända en brand i t.ex trä som ligger an mot stålet. Vid upphettning minskar hållfastheten. Stål upphettat till 
500 °C har bara halv hållfasthet och vid ytterligare 200 °C är hållfastheten i praktiken noll. Stål utvidgas också vid upphettning vilket gör att konstruktioner 
kan bli instabila eller rasa. För att skydda stålkonstruktioner kan det gjutas in eller kläs in i gips eller annan isolerande beklädnad.

Trä

Trä är som bekant brännbart. Jämfört med stål är det dock bättre i vissa avseenden. Uppvärmning av trä tar längre tid och trä isolerar väl så att 
värmespridning inte sker.

Spånskivor brinner som vanligt trä om det inte är poröst eller har stora mängder plaster som bindemedel.

Gips och träullskivor

Gipsskivor är obrännbara och av rätt tjocklek är de därför klassade som tändskyddande beklädnad.
Träullskivor med cement som bindemedel kan vara godkända som tändskyddande beklädnad.

Isolering

Rockwool och annan mineralull är obrännbar. Hög plasthalt i bindemedel eller bärpapper kan dock orsaka brandspridning.

Träull och cellplast är brännbara.

Plaster

En mängd olika typer av plaster förekommer. Som regel är de brännbara och avger mycket rök vid brand. Vissa plaster har dock tillsatser som gör att de 
erhåller olika brandskyddande egenskaper.

Exempel på olika brandsektionerande byggnadskonstruktioner

EI 60

80 mm betong

120 mm massiv tegel

Vägg med plåtregel, 70 mm mineralull och dubbla gipsskivor 13 mm

EI 30

Vägg med 50 mm spontad träpanel

Vägg med träregel, 70 mm mineralull och gipsskivor 10 mm
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BOTTENPLATTA:

▪Skyddad underifrån av 0.6 mm plåt gör den obrännbar men en brand under 
huset skulle gör plåten svag och elementen skulle förlora sin bärförmåga med 
en brand över 100 grader i 15 minuter. Plåten är fast runtom med skruv som 
skulle hålla den på plats på bjälklagen. (EI15)

▪Skyddad ovanifrån av 20 mm mineralull och 16 mm spånskiva samt 16 mm 
trägolv. (EI42)

VÄGGARNA:

▪Skyddad utifrån av träpanel, luftspalt, 12mm magnaboard.  Magnaboard är 
obrännbar och bibehåller 50 % av sin densitet i 30 min vid 500 grader (REI 
30-60)

▪Skyddad inifrån av 12mm osb, 13mm gips, spackel och väggfärg, 12mm osb
och 13mm gips har sammanlagt 28 minuters skydd (EI28)

TAK:

▪Skyddad underifrån med 13mm gips och 20mm mineralull och 0.6mm plat. 
Vid 300 grader inne skulle gipsskivan vitra sönder efter 15 min. 20 mm 
stenull skyddar plåten I 20 minuter till sedan skulle plåten förlora sin bärighet 
efter 35 minuter. Plåten är skruvad runt om till ytterväggarna läkten och 
innerväggarna. Plåten skulle hänga kvar upp till 1000 grader. (EI35)

▪Skyddad ovanifrån med Topsafe 3 grader papptak Klass F Roof (t2), 20mm 
takboard mineralull, 100mm cellplast och 0.6 mm plåt. Vid brand utifrån 
skulle taket brinner igenom takpapp och blir förhindrad av takboarden i 20 
minuter, brinna ner till plåten sedan taket skulle förlora sin vidhäftning mot 
cellplasten under. Om bottenskiktet var kvar, taket skulle står fast tills 
branden spreds ner till bottenplåten där det skulle stå kvar pga skruven och 
läkt. (REI30)


