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Sammanfattning 
Väderskydd används på byggarbetsplatser för att skydda byggen från väderpåverkan och kan 

se ut på olika sätt. Vanligast är att bygga en väderskyddsstomme alternativt utnyttja befintliga 

byggarbetsställningar och montera en väderskyddsduk ovanpå dessa. Då dukarna monteras på 

väderskyddsstommen bildas ett tak och när de monteras direkt på byggarbetsställningen 

bildas en vägg. Kraven som ställs på väderskyddsdukar vid brand är idag högst begränsade 

och antalet studier på området är få. Detta examensarbete syftar till att undersöka 

väderskyddsdukars antändlighet, brandspridning och produktion av brinnande dropparsamt att 

ta fram rekommendationer på vilka krav som är rimliga att ställa på väderskyddsdukar.  

Arbetet påbörjades genom att göra en litteraturstudie på området, i vilken det kunde 

konstateras att det idag finns få krav på väderskyddsdukar. I litteraturstudien undersöktes 

även de standarder som är aktuella för klassning av väderskyddsdukar, bland annat EN ISO 

11925-2, ISO 5660-1 och EN 13823. Olika typer av klassningar undersöktes, dock lades 

fokus på europaklassning enligt EN 13501-1.  

Under ett väderskydd utförs all normal verksamhet på en byggarbetsplats, vilket innebär att 

väderskyddet utgör större risk för att brand uppkommer vid exempelvis heta arbeten. Även 

utrymningen försvåras vid händelse av brand då brandgaserna stängs in under väderskyddet, 

såvida duken inte smälter bort i stor utsträckning. Personsäkerheten är en fråga som i hög grad 

rör räddningstjänsten och därför kontaktades ett antal räddningstjänster med syftet att lyfta 

frågan om brand i väderskyddsdukar samt undersöka huruvida de var medvetna om 

problematiken med väderskyddsdukar. Räddningstjänsterna har god beredskap och rutiner för 

att säkerställa personsäkerheten på byggarbetsplatser, dock är erfarenheten av brand i 

väderskyddsdukar låg och därmed är också kunskapen låg om hur ett brandförlopp skulle 

kunna se ut. 

Examensarbetet initierades av företaget HAKI AB vilka önskade utreda hur 

väderskyddsdukar beter sig vid brand. Sex väderskyddsdukar undersöktes, vilka alla kom från 

underleverantörer till HAKI AB, och av dessa var tre dukar av typen HAKITEC och tre av 

HAKI Trak. Inledande tester av väderskyddsdukarna gjordes i en konkalorimeter där 

effektutveckling och röktäthet togs fram samt där antändligheten undersöktes. Därefter 

utfördes tester enligt europastandarden EN ISO 11925-2 vid SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut. Resultaten av testerna enligt EN ISO 11925-2 var att en duk kunde klassas 

högre än europaklass E, men för att reda ut vilken klass duken uppnår måste kompletterande 

tester göras. Fyra dukar fick europaklass F och att en duk inte kunde klassas alls då 

fullständiga försök inte kunde genomföras på grund av för lite testmaterial. Denna duk 

kommer förmodligen uppnå högst europaklass E.  

Baserat på den litteraturstudie som gjorts samt experimenten i detta arbete kunde följande 

rekommendationer tas fram för väderskyddsdukar: 

 Väderskyddsdukar bör vara tillräckligt brandbeständiga för att uppnå minst 

europaklass E. 

 Väderskyddsdukar bör självslockna då flamman eller antändningskällan tas bort. 

 Väderskyddsdukar bör inte bilda brinnande droppar. 



 

 

 

  



 

 

Summary 
Weather protection is used on construction sites to protect the construction from weather 

impact during the building process. A common way to rig weather protection is by adding a 

textile membrane for weather protection on the outside of the weather protecting scaffolding. 

The requirements regarding fire behaviour for textile membrane for weather protection is 

limited and the number of studies on the area are few. This thesis aim to investigate these 

textile membranes ignitability, fire spread, production of burning droplets and to compile a 

list of reasonable recommendations.  

The thesis begun with literature studies in which it was concluded that there are no 

regulations for textile membranes for weather protection. Literature studies were also done for 

different standards that are applicable for classification on the membranes, for example EN 

ISO 11925-2, ISO 5660-1 and EN 13823. Although different kinds of standards have been 

studied the main focus has been on the European classification system EN 13501-1. All 

activities performed on construction sites during normal conditions will also be performed 

under the weather protection, therefore the weather protection leads to higher risk of fire 

when for example hot works are performed. Also evacuation will be affected since the fire 

gases will be trapped inside the weather protection construction, if the textile membrane 

doesn’t melt very much. Big parts of the safety on site lies within the emergency services’ 

responsibility so a number of emergency services in Sweden were contacted in purpose to 

highlight the problems that may arise when textile membranes for weather protection are 

burning and to investigate if the emergency services had any restrictions on their own in their 

municipality. The investigation showed that the emergency services have good preparedness 

for fire on construction sites, their experience of fire in textile membranes for weather 

protection is however low. 

The thesis was initiated by the company HAKI AB who wanted to investigate the textile 

membranes for weather protection burning behaviour. Research have been done on six kind of 

textile membranes, three membranes of the HAKITEC type and three membranes on the 

HAKI Trak type. Initial test were performed in a cone calorimeter where data for the heat 

release rate and smoke production were collected and the ignitability was investigated. 

Subsequently experiments were done according to the European standard EN ISO 11925-2 at 

SP Technical Research Institute of Sweden. The results showed that only one of the 

membranes could be classified higher than E, but to clarify which Euroclass further 

experiments have to be done. Four membranes failed the test and got the class F and one 

membrane could not be classified at all since the test was incomplete due to lacking of test 

material. This membrane will however probably reach highest Euroclass E.  

Based on the literature studies and the experiments done in this thesis a few recommendations 

have been concluded for textile membranes for weather protection: 

 Textile membranes for weather protection should be fire resistant enough to achieve 

at least Euroclass E. 

 Textile membranes for weather protection should flame out when the flame or 

ignition source is removed. 

 Textile membranes for weather protection shall not produce burning droplets. 
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1 Inledning 
Följande examensarbete utgör en del av kursen VBRM01 vilken ges av Avdelningen för 

brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. I arbetet undersöks väderskyddsdukars 

antändlighet samt dess brandspridning. Arbetet är uppdelat i två huvuddelar, i vilken den ena 

delen behandlar nuvarande standarder, tidigare arbeten på området samt rekommendationer i 

form av en litteraturstudie. I den andra delen redovisas de testförsök som utförts i 

brandlaboratorium både på LTH och vid SPs testanläggning i Borås. I följande kapitel 

kommer bakgrunden till arbetet att presenteras samt dess syfte och mål. 

1.1 Bakgrund 
På byggarbetsplatser används väderskydd för att skydda byggen och de som arbetar på 

byggarbetsplatserna från väderpåverkan. I dagsläget finns begränsat antal undersökningar 

vilka fokuserar på väderskyddsdukars antändlighet, brandspridning samt säkerheten för 

byggarbetare vid händelse av brand i en duk. 

HAKI AB är ett företag som utvecklar och levererar temporära systemlösningar, däribland 

väderskydd. Under sommaren har företaget lyft frågan om hur brandsäkra de 

väderskyddsdukar företaget använder är och därför har HAKI AB initierat detta examensjobb. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur antändliga olika väderskyddsdukar är, hur 

bränder kan sprida sig via dessa och hur en brand i en väderskyddsduk skulle påverka 

personsäkerheten för de som jobbar i anslutning till väderskyddsdukarna. 

1.3 Mål 
Målet är att reda ut vilka krav som finns på brandskyddet gällande väderskyddsdukar idag, att 

undersöka hur de dukar som används beter sig med avseende på dess brandegenskaper samt, 

baserat på resultatet som ges, ge rekommendationer på vilka brandegenskaper dukarna bör ha.  

1.4 Arbetsgång 
Arbetet har genomförts i enlighet med den metodik som redovisas i detta kapitel. För att 

tydliggöra examensarbetets spännvidd har avgränsningar gjorts, likaså har begränsningar 

diskuterats. 

1.4.1 Frågeställning 

Arbetet har tre huvudsakliga frågeställningar: 

- Vilka befintliga krav finns på väderskyddsdukar i Sverige? 

- Hur beter sig de dukar HAKI AB tillgodoser med avseende på dess brandegenskaper?  

- Vilka krav bör finnas på väderskyddsdukarna för att de ska vara lämpliga att använda?  

1.4.2 Avgränsningar 

Vid laboratorieförsök avgränsas testerna till att endast utföras på de typer av 

väderskyddsdukar som kommer från HAKI ABs underleverantörer. En ytterligare 

avgränsning som görs är att dukarna endast testas enligt de lägre klasserna, E och F, i den 

europeiska standarden EN ISO 11925-2. Den svenska standarden SIS 65 00 82 används inte. 
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1.4.3 Begränsningar 

Endast småskaleförsök görs i laboratoriemiljö då storskaliga försök ej är möjliga, varken ur 

ett tids-, ekonomiskt- eller materialperspektiv. Även antalet experiment begränsas av 

tillgången på material. De testmetoder som används i detta arbete specificerar endast 

europaklasserna E och F, för högre klassificering krävs kompletterande tester.  

1.4.4 Metod 

Arbetet påbörjas genom att göra litteraturstudier på området och därmed reds det ut vilka 

standarder och rekommendationer som finns för väderskyddsdukar. Även en litteraturstudie 

på datorsimulering för textilier görs. Statistik tas också fram över vanliga brandorsaker på 

byggarbetsplatser för att på så sätt få kunskap om troliga brandrisker och räddningstjänster 

intervjuas angående deras kunskaper om väderskyddsdukar och dess användningsområde på 

byggarbetsplatser.   

Under projektets startfas görs ett besök på HAKI AB där en genomgång fås av de 

väderskyddsdukar som idag används. Här samlas information in om produkterna, både 

materialmässigt och om dess användningsområde. Vid studiebesöket hämtas även olika 

materialprover upp. 

Laboratorieförsök på materialproverna genomförs i två omgångar. Inledande tester genomförs 

i brandlaboratoriet i Fysikum vid Lunds Tekniska Högskola. Här testas materialegenskaper 

med hjälp av en konkalorimeter. Efter de inledande testerna görs försök på SPs testanläggning 

i Borås, dessa enligt den europeiska metoden EN ISO 11925-2. Vid dessa försök läggs fokus 

på antändlighet samt fysiska egenskaper vid upphettning, såsom droppbildning. 

Då alla laboratorieresultat är klara behandlas dessa. Laboratorieresultaten från fysikum 

behandlas och beräknas i Microsoft Excel och resultaten från SP sammanställs direkt i 

tabeller i Microsoft Word. Därefter analyseras och jämförs resultaten med varandra och 

jämförs även med de resultat från studier som tidigare gjorts. 

Baserat på resultaten från testerna dras sedan slutsatser om dukarnas antändlighet, eventuell 

spridningsrisk då liten flamma appliceras samt att personsäkerhet för de personer som 

befinner sig på arbetsplatsen beaktas. Därefter tas rekommendationer fram för vilka 

brandegenskaper som bör finnas hos en väderskyddsduk för att denna ska vara lämplig att 

använda. Figur 1:1 visar metoden i form av ett flödesschema. 
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Figur 1:1 Flödesschema över metoden som använts. 
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2 Standarder och befintliga studier 
Väderskydd blir allt vanligare på svenska byggarbetsplatser för att möjliggöra arbete under de 

flesta väderförhållanden. Arbete under väderskyddsdukar medför dock större risk för och vid 

brand. En av riskerna med brand i väderskyddsduk är att duken vid brand kan börja droppa 

och bilda brinnande pölar i närheten av lättantändligt material vilket kan medföra stora 

bränder.  

2.1 Regler, standarder och krav 
Det finns inga gällande, specifika, krav angående väderskyddsdukar idag. Detta är något som 

forskarna anser att arbetsmiljöverket bör ta fram (Blomqvist et al, 2013). De regler som finns 

gäller generellt för byggarbetsplatser och anläggningsarbete.  

Idag finns det heller inga gällande brandprovningsmetoder för väderskydd. Dock finns det ett 

flertal standarder från olika länder som behandlar textilier och byggnadsmaterial och dessa 

standarder är de som istället används. 

2.1.1 EN 13501-1 

EN 13501-1 är en europeisk brandteknisk klassificeringsstandard för byggprodukter och 

byggnadselement. Provning enligt europaklassystemet sker genom att genomföra tester av ett 

materialet i enlighet med en eller flera av de europeiska standarder som den europeiska 

standardorganisationen, CEN, tagit fram. Klassificering av testprodukten sker också enligt 

europeisk standard, så kallat EN. När en produkt klassificerats enligt europaklassystemet får 

inte längre nationella klassificeringar behållas. Vanligtvis används detta system för ytskikt. I 

europaklassystemet finns klasserna A1, A2, B, C, D, E och F, där A1 och A2 är de bästa 

(Sundström, 2001). Den klassificeringsstandard som använts i denna rapport är EN 13501-1. 

För att se hela klassificeringssystemet hänvisas till bilaga A.  

2.1.2 SIS 65 00 82 

SIS 60 00 82 är en svensk standard som används vid bestämning av brandhärdighet hos textila 

vävnader. De produkter som kan testas enligt denna standard är alla slags tyger, textilier och 

byggnadsmaterial med en tjocklek upptill 3,5 millimeter. (SIS 65 00 82, 1966).  

Då BBR 19 gavs ut 2012 ändrades kraven för textila membran med enkellager i permanenta 

byggnader. Kravet ”svårantändligt material”, som resultatet betecknas om det textila 

membranet klarar testet i standarden SIS 65 00 82, med Boverkets kriterier, har ändrats till ett 

lägsta krav på europaklass E. Lägsta krav på europaklass E innebär godkänt test enligt 

standarden EN ISO 11925-2 med 15 sekunders applicering av flamman. Detta betyder att 

kraven för temporära och permanenta textila byggnader idag är olika. För temporära 

byggnader gäller fortfarande att SIS 65 00 82 ska uppfyllas (Blomqvist et al, 2013).  

I försöket används en liten flamma från en gasbrännare, 38 mm hög, som antändningskälla. 

Brännaren placeras i underkanten av testprodukten (50 mm×300 mm) i 12 sekunder och tas 

sedan bort.  

Produkten anses vara svårantändlig om följande punkter uppfylls 5 av 6 gånger: 

 Efter att tändkällan tagits bort får inte flammans brinntid överstiga två sekunder i 

medel eller tre sekunder i något test.  

 Bränd, smält eller på annat sätt förstörd längd på testprodukt får inte överstiga 90 

millimeter i medel eller 115 millimeter i något test (Blomqvist et al, 2013).  
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2.1.3 EN ISO 11925-2 

EN ISO 11925-2 är en europeisk standard som till exempel gäller för de produkter som 

omfattas av brandkrav och samtidigt ingår i EUs byggproduktdirektiv. Standarden används 

för att bestämma europaklasser på testmaterialen (EN ISO 11925-2, 2002). Standarden ingår i 

den europeiska standarden för byggprodukter, EN 13501-1. 

I försöket används en liten flamma från en gasbrännare, ungefär i storlek med flamman på en 

tändsticka, 20 mm, som antändningskälla. Både kant- och ytantändning på provkroppen (90 

mm×250 mm) testas. Om ytskiktet på textilduken skiljer sig åt på bak- och framsida ska båda 

sidorna testas för ytantändning.  

Kriteriet för att europaklass E ska vara uppfyllt är som följer: 

 Toppen av flamman får inte överstiga 150 mm, från den punkt där testlågan är 

applicerad, inom testtiden. Testtiden är 20 sekunder, varav 15 sekunder är 

appliceringsstid och 5 sekunder är observationstid.  

 Observation av huruvida brinnande droppar antänder filterpappret direkt under 

provkroppen eller ej.  

 Om flamspridningen uppnår kriteriet i översta punkten ovan, men brinnande droppar 

ändå antänder pappret, är klassificeringen E-d2.  

Kriterierna för att uppnå högre standard än europaklass E är följande: 

 Toppen av flamman får inte överstiga 150 mm, från den punkt där testlågan är 

applicerad, inom testtiden. Testtiden är 60 sekunder, varav 30 sekunder är 

appliceringsstid och resterande 30 sekunder är observationstid.  

  Observation av huruvida brinnande droppar antänder filterpappret direkt under 

provkroppen eller ej (Blomqvist et al, 2013).  

För slutgiltig klassificering av respektive europaklass, det vill säga klass A1-E, ska det läggas 

till två parametrar, rökproduktion och brinnande droppar, varav båda bestäms genom att 

utföra ett SBI-test, det vill säga EN 13823 (Blomqvist et al, 2013). Klassindelningen för 

brinnande droppar och rökproduktion enligt EN 13501-1 ser ut enligt följande.  

Rökproduktion: 

 s3 – Ingen rökproduktionsgräns finns.  

 s2 – Begränsad rökproduktion krävs. 

 s1 – Striktare kriterium än för s2 krävs.  

Brinnande droppar: 

 d2 – Ingen begränsning. 

 d1 – Dropparna får inte brinna längre tid än vad som tillåts. 

 d0 – Inga brinnande droppar är tillåtna. 

2.1.4 DIN 4102 

DIN 4102 är en tysk klassificeringsstandard som kan jämföras med den europeiska 

klassificeringsstandarden EN ISO 13501-1. Dock görs inte klassificeringen av 
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byggnadsmaterialen på samma sätt i de båda två testerna. I följande tabell, Tabell 2:1, kan 

relationen mellan de olika klassificeringssystemen utläsas: 

Tabell 2:1 Tabellen redovisar relationen mellan klassificeringssystemen enligt standarderna 
EN ISO 13501-1 och DIN 1402 (Lehner, 2005). 

Klassificering enligt EN ISO 13501-1 
(europaklass) 

Klassificering enligt DIN 1402 

A1 A1 

A2 A2 

B B1 

C 

D B2 

E 

F B3 

2.1.5 EN 13823  

EN 13823 – SBI är också en europeisk standard som används för att klassificera 

byggnadsmaterial i europaklasser. Denna metod används för att klassificera byggnadsmaterial 

i de högre Europaklasserna, A1, A2, B, C och D (EN 13823, 2002). Metoden är en del av den 

europeiska standarden EN 13501-1 (Blomqvist et al, 2013). 

Vid provning monteras två testbitar, så kallade vingar, med dimensionerna 1500 mm × 1000 

mm och 1500 mm × 500 mm. Provbitarna monteras vertikalt och vinkelrätt mot varandra så 

att de bildar ett hörn. Tändkällan är en brännare som utvecklar 30 kW och den placeras i 

hörnet som bildats genom monteringen av provbitarna. Testet pågår i 21 minuter och de 

parametrar som mäts är värmeeffekt [kW], mängd utvecklad energi [MJ] och rökutveckling. 

Samtliga parametrar mäts kontinuerligt. Flamspridning och brinnande droppar noteras visuellt 

(SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).  

En schematisk bild över SBI-testets uppställning visas i Bild 2:1 nedan. 
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Bild 2:1 Schematiskbild över ett SBI-test. Källa: SP, med tillstånd.  

2.1.6 ISO 3795 

Detta är en standard som huvudsakligen används vid bestämning av brinnhastighet för 

invändiga material i fordon och denna presenteras av anledning att en av väderskyddsdukarna 

är testad enligt denna standard. Testprodukten ska ha dimensionerna 100 mm × 356 mm och 

denna monteras sedan horisontellt i en provkammare med den exponerade ytan vänd mot 

gaslågan. Sedan förs produkten nedåt mot lågan. Hur lång sträcka materialet brinner av samt 

den tid det tar för lågorna att fortskrida i materialet noteras. Resultatet av dessa parametrar 

kallas brinnhastighet och den mäts i mm/min (ISO 3795, 1989). En annan standard, som 

motsvarar ISO 3795, är den tyska standarden DIN 75 200 (Pál & Macskasy) 

2.1.7 ISO 5660-1 

ISO 5660-1 beskriver en metod för att mäta ett materials antändningsegenskaper, 

värmeeffekt, energi, massförlust, effektivt värmevärde och rökproduktion. Enligt ISO 5660-1 

utförs tester på ett materialprov om 100x100 mm vilket är horisontellt placerat i en 

konkalorimeter. Materialprovet antänds sedan av en extern gnisttändare som ställts in på 

önskad värmeöverföringsnivå. Vid testerna används syrekonsumtionen vid förbränningen av 

materialet för att fastställa effektutvecklingen (Huggett, 1980).  

2.2 Tidigare utförda studier 

2.2.1 Brandbeteende hos textila vävnader enligt standarderna SIS 65 00 82 och EN 
ISO 11925-2 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut publicerade 2013 en rapport där textila vävars 

brandbeteende testades. De flesta av de dukar som ingår i studien används till samlingstält 

eller till eventbyggnader. Två av testdukarna hade dock användningsområdet väderskydd och 

dessa två tester kommer att beskrivas mer ingående.  

Egenskaperna på de väderskyddsdukar som användes i studien presenteras i Tabell 2:2 nedan: 
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Tabell 2:2 Redovisning av väderskyddsdukarnas egenskaper. 

Material Tjocklek [mm] Massa [g/m2] 

Polyeten 0,7-1,1 280 

PVC/PES* 0,5-0,6 650 

* Polyestermaterial som är överdraget med PVC.  

De tester som genomfördes på dukarna gjordes enligt standarderna SIS 65 00 82 och EN ISO 

11925-2 som är beskrivna i avsnitt 2.1 ovan. Även ett storskaligt test på duken bestående av 

polyeten genomfördes.  

Sammanfattningsvis visar testresultaten att ingen av väderskyddsdukarna håller måttet enligt 

någon av standarderna. Intressant att nämna är att alla tältdukar för samlingstält som testades 

nådde minst europaklass E. 

Provning av de textila vävnaderna enligt testet SIS 65 00 28 visade att båda dukarna har dålig 

brandhärdighet. Duken bestående av polyeten producerar brinnande droppar under hela testet 

medan den andra duken börjar falla isär efter ungefär 25 sekunder.  

Provning av de textila vävnaderna enligt testet EN ISO 11925-2 visade att polyetenduken 

smälter fort och producerar även i detta test brinnande droppar. Duken bestående av PVC/PES 

brinner med stora och intensiva flammor vilka sprider sig fort.  

Det storskaliga polyetendukstestet visade även det att duken droppar och bildar pölbränder. 

Andra parametrar som mättes vid provningen var temperatur och rökproduktion. 

Temperaturen översteg 100 °C. Rökproduktionen var låg vilket medförde god sikt.  

För noggrannare beskrivning av resultaten hänvisas till Fire safety requirements on textile 

membranes in temporary building structures (Blomqvist et al, 2013). 

Givna rekommendationer 

Baserat på de få försök och tester som genomförts på området och som redovisas i SPs 

rapport anser forskarna att väderskyddsdukar bör hålla europaklass E. De anser också att 

dukarna bör hålla högre standard om byggnaden är i bruk då väderskydden används. Deras 

förslag är då att utgå ifrån BBR (Blomqvist et al, 2013). 

2.2.2 Konkalorimeterförsök på textila vävnader och membran 

En tidigare genomförd studie är Fire tests with textile membranes on the market - results and 

method development of cone calorimeter and SBI test methods vilken gjordes av SP 2010. I 

denna studie gjordes försök på ett antal textila membran av olika material och typ i en 

konkalorimeter. Syftet var att skapa en databas med testresultat för de vanligaste dukarna på 

marknaden och därmed även ha dessa resultat att jämföra med vid utveckling av nya 

produkter. Resten av avsnittet baseras på Blomqvists och Hjohlmans (2010) 

konkalorimeterförsök. 

Vid försöken testades ett flertal olika sätt att montera dukarna på, då just monteringen visade 

sig ha stor betydelse för resultatet. Bland annat gjordes val av olika material på klossen på 

vilken duken sattes fast innan den placerades i provhållaren. En slutsats man kunde dra av 

detta var att ju godare isoleringsförmåga klossen hade, desto kortare blev antändningstiden. 

Vid en del försök gjordes även test helt utan kloss, då detta motsvarade verkligheten bättre 

eftersom dukar i de flesta fall är monterade så att annat byggnadsmaterial ej ligger an mot 
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dukarna. Förutom att testa olika material på själva klossen testades också olika sätt att fästa 

duken i klossen innan den placerades provhållaren. Dessa tre sätt var att: 

 Inte fästa duken alls, se Bild 2:2, vilket ledde till duken reste sig från provhållaren 

då den smälte och drog ihop sig till en boll. 

 Duken häftades fast i klossen genom ett flertal häftstift över hela dukens exponerade 

yta, se Bild 2:3. Häftstiften lossnade emellertid från klossen på grund av krafterna 

som uppstod då materialet smälte och fick duken att krulla ihop sig. 

 Ovanpå duken lades ett metallnät, se Bild 2:4. Nätet hindrade duken från att röra sig 

vid upphettning. 

 

Bild 2:2 Materialprovet är ej fäst vid klossen. Källa: Blomqvist & Hjohlman, 2010, med 
tillstånd.  

 

 

 

Bild 2:3 Materialprovet har fäst i klossen via häftklamrar. Källa: Blomqvist & Hjohlman, 2010, 
med tillstånd.  
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Bild 2:4 Materialprovet hålls på plats i provhållaren genom ett metallnät. Källa: Blomqvist & 
Hjohlman, 2010, med tillstånd. 

Metallnätet ansågs vara det bästa sättet att fästa duken på då detta förhindrade materialet att 

resa sig. Materialprovet behöll då samma avstånd till gnisttändaren över hela provytan och 

därmed blev försöken även repeterbara. Dock kunde antändningstiden förväntas bli längre när 

metallnätet användes på grund av att en del värmestrålning gick åt att värma upp nätet istället 

för materialprovet. 

Konkalorimetertesterna gjordes för två strålningsnivåer, 35 kW/m2 samt 50 kW/m2, totalt 

testades sju olika typer av dukar. Av dessa sju bestod fyra dukar av polyester med ett ytskikt 

av PVC, tre dukar av glasfiber varav den ena hade ett ytskikt av silikon, den andra av PTFE, 

och den sista av PTFE - Terpolymer. Resultaten från testerna med strålningsnivån 35 kW/m2 

visade att de dukar som hade liknande ytskikt också betedde sig liknande vid upphettning med 

avseende på tid till antändning samt maximal effektutveckling.  PVC-dukarna antände tidigast 

och uppnådde högst effektutveckling, medan silikondukarna antände efter en betydligt längre 

tid och inte uppnådde samma effektutvecklingstopp. Att notera är även att dukarna med PTFE 

ytskikt inte antände alls vid denna strålningsnivå. Även för de tester som gjordes med 

strålningen 50 kW/m2 kunde en tydlig gruppering mellan de olika ytskikten noteras, dock var 

spridningen inom respektive grupp större. Likt 35 kW/m2 -strålningen antände PVC-ytskikten 

fortast och utvecklade högst effekt, därefter kom silikonytskikten och sist PTFE-ytskikten. En 

annan observation som gjordes var att vid testerna utan kloss under testduken i provhållaren 

bildades hål i dukarna med PVC-ytskikt medan dukarna med silikon- och PTFE-ytskikt aldrig 

öppnade sig. 

2.2.3 Small burning item-test för textila vävnader och membran 

I rapporten Fire tests with textile membranes on the market - results and method development 

of cone calorimeter and SBI test methods har SP gjort en studie där de undersöker hur textila 

vävnader och membran beter sig vid brand då de monteras så att ett hörn bildas. Dukarna 

monteras vertikalt i en 90°-graders vinkel och antänds via en låga, som har effekten 30 kW, 

placerad i vinkeln. Testet går ut på att undersöka brandens tillväxt då provbiten är placerad i 

ett hörn, men även information om rökproduktion, brinnande droppar och maximal 

brandspridning samlas in. Resten av avsnittet baseras på Blomqvists och Hjohlmans (2010) 

SBI-försök. 

Det saknas krav på hur textila material bör monteras i ett SBI-test, dock finns det en 

produktstandard tillgänglig för ett specifikt membranmaterial och det är för spända innertak. 
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Där finns en beskrivning på hur det spända innertaket ska monteras i ett SBI-test med hjälp av 

en ram. Då SP genomförde SBI-testet fanns ej tillgång till denna ram istället byggdes en egen 

ram vilken i många avseenden var mycket lik ramen i produktstandarden. Dukarna 

monterades också så att dukens grova sida exponerades av tändkällan, då det är troligt att 

denna sida är monterad inåt vid användning av duken på byggnader.  

Vid testets utförande monterades dukarna på två olika sätt, se Bild 2:5. 

 Materialprovet fixerades i en 90° vinkel genom att fästas i en skena i över- och 

underkanten med hjälp av skruvar. Bakom duken fanns en skiva monterad vilken 

lämnade en luftspalt på 80 mm mellan duken och skivan. 

 Materialprovet hölls på plats genom att placeras i en metallram vilken hade en 

vinkel på 90° samt en stödstolpe i själva vinkeln. 

 

Bild 2:5 Till vänster: Montering av duken via skruvar i över- och nederkant. Till höger: 
Montering av duken i en metallram med stödstolpe i hörnet. Källa: Blomqvist & Hjohlman, 
2010, med tillstånd.  

I detta test har dukarna klassificerats beroende på hur de presterade i just SBI-testet, dock kan 

en slutgiltig klassificering inte tas fram då det ofta behövs andra kompletterande tester för att 

säkerställa en viss klass. 

Detta SBI-test utfördes på sex olika dukar, av dessa bestod fyra dukar av polyester med ett 

ytskikt av PVC och två dukar av glasfiber varav den ena hade ett ytskikt av silikon och den 

andra av PTFE. PVC-dukarna reagerade alla på liknande sätt och fick resultatet A1-B eller 

A2-B då dukarna var monterade genom att skruvas fast i över- och nederkant. Då dukarna 

istället monterades i en metallram med stödstolpe i hörnet fick de klassen C. En slutsats som 

kunde dras var således att monteringen av dukarna har stor påverkan på resultatet, och 

anledningen till att olika klasser gavs var att då duken skruvades fast och det brann hål i 

duken så vek sig duken utåt bort från tändkällan, medan i fallet med ställningen hölls duken 

kvar i position trots hålbildningen och därmed kunde den vertikala flamspridningen fortsätta. 

För silikonduken gavs omvända resultat jämfört med PVC-dukarna. Denna duk fick klassen 

A2-B då duken skruvades fast och A1-B då den monterades i metallställning. Detta förklaras i 

rapporten med att metallställningen skyddat de delar av den brännbara ytan vilken fanns 

direkt bakom ramen från att antända. 



 13 

PTFE-duken klassades som A1-B oavsett typ av montering. 

2.2.4 Small flame-test EN ISO 11925-2 

Ett test enligt standarden EN ISO 11925-2, se avsnitt 2.1.3, gjordes för sju olika typer av 

dukar. Fyra av dukarna var polyesterdukar med ett ytskikt av PVC, medan tre dukar hade 

glasfiber som kärna. Ovanpå glasfibern hade en av dukarna ett ytskikt av silikon, en hade 

PTFE, och den tredje av PTFE Termolymer. Dessa dukar testades endast för ytantändning, då 

resonemanget fördes att kantantändning ej är aktuellt för dukar av denna typ vilka vanligtvis 

förekommer monterade uppspända. Materialproven exponerades för en extern låga i 30 

sekunder. Efter att lågan legat an mot materialet i 30 sekunder följde 30 sekunders 

observationstid under vilken det studerades hur materialet brann. Om flamtoppen ej överstigit 

150 mm efter observationstidens slut klarade materialet testet. 

För två av PVC-dukarna nådde flamtoppen 150 mm inom observationstiden och klarade alltså 

ej testet, vilket medförde att dessa som högst kunde tilldelas europaklass E. Orsaken till detta 

utfall berodde antagligen på att dukarna var tunna. Vid testet brann det hål i duken och efter 

att detta skett fortsatte flamspridningen relativt fort. 

De övriga dukarna gav tillfredställande resultat och samtliga klarade kraven för att uppnå B-

klass (Blomqvist och Hjohlman, 2010). 

2.2.5 Möjligheten att datorsimulera brand i väderskyddsdukar 

Inga egna simuleringar har gjorts, så för att ta reda på om det är möjligt att få ett resultat som 

liknar verkligheten då bränder i väderskyddsdukar simuleras har SPs rapport 2010:54, A burn-

through model for textile membranes in buildings as a tool in performance based fire saftey 

engineering, studerats.  

Beskrivning av metod 

Simuleringarna gjordes i FDS med hjälp av en funktion som kallas burn away option. 

Simuleringarna genomfördes på två olika PVC-PES textilier, en lite tunnare, ungefär 0,5 mm 

tjock, och en tjockare, ungefär 1 mm tjock. Indataparametrarna som användes i simuleringen 

togs fram genom försök i konkalorimetern och med denna data genomfördes de inledande 

simuleringarna. För att validera simuleringarna gjordes fullskaliga tester. Baserat på den 

valideringen testades också en mer komplex pyrolysmodell och indataparametrarna för detta 

samlades in genom en TGA-analys (Andersson et al, 2010). TGA, termogravimetrisk analys, 

är en teknik där ett materials egenskaper mäts som en funktion av ökad temperatur eller tid 

(PerkinElmer, 2010).  

Utvärdering av studien 

Nedan följer några av författarnas åsikter kring svårigheter, förbättringsmöjligheter med 

studien, samt de slutsatser författarna kommit fram till. All information nedan är tagen ur SPs 

rapport 2010:54, A burn-through model for textile membranes in buildings as a tool in 

performance based fire saftey engineering, och endast de stycken som berör utrymning eller 

personsäkerhet har valts att presenteras. 

Svårigheter 

I de flesta fall, både gällande simuleringar och experiment, uppstår inget hål i membranet 

förrän flammorna har nått det. Det innebär att kritiska förhållanden för utrymning kommer i 

de flesta fall uppstå innan ventilering av brandgaserna påbörjats. Fenomenet skulle kunna bli 

viktigare i ett scenario med ett smalare utrymme, såsom en korridor, där brandgasventilering 

har större påverkan på utrymningssituationen. Detta gäller endast de textilier som är testade i 
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denna studie. Det kan finnas andra dukar där hål uppstår vid lägre temperaturer och på så sätt 

påverkar utrymningssituationen. 

Burn away option är ett förenklat sätt att simulera en komplicerad förbränningsprocess och då 

kan det uppstå fel. I detta fall har denna modell använts för att öppna upp ett hål som kan 

uppstå på grund av flera faktorer, såsom pyrolys och avbrinning. Även smältning, krympning 

och svagheter i delar av materialet kan göra att hål uppstår och burn away option tar 

framförallt inte hänsyn till de tre sistnämnda faktorerna.  

Förbättringsmöjligheter 

För att förbättra resultaten för hålbrinning av textila membran har några förbättringsförslag 

för vidare analys givits: 

 Både simuleringar och tester gjordes då omgivningstemperaturen var kring +20°C och 

inga undersökningar på huruvida materialen skulle bete sig om det till exempel var 

vinterklimat har genomförts. Detta skulle kunna vara intressant att undersöka vid 

vidare analys.  

 Hur åldrande av materialet skulle påverka brandbeteendet är ytterligare en intressant 

faktor att ta i beaktning.  

Slutsatser 

En öppning i textilmembranen, med syftet att vädra ut brandgaser, uppstår inte förrän 

flammorna når taket. När hålet är tillräckligt stort för att vädra ut brandgaser och rök är 

utrymningsförhållandena redan kritiska. Detta gäller för de membran som undersökts i studien 

och för rum såsom samlingslokaler.  

Om smalare utrymmen, exempelvis korridorer, skulle behöva utrymmas skulle hålbrinning 

kunna påverka på ett annat sätt än vad det gör i större lokaler. Det kan också finnas material 

som beter sig annorlunda jämfört med de material som är testade i denna studie, vilket också 

skulle kunna påverka en utrymningssituation. 

2.3 Slutsats  
Slutsatser dragna, baserat på gjorda litteraturstudier, är att det finns få tester på området, dock 

finns det fler studier utförda på andra textila membran. Dessa studier kan användas som 

riktlinjer för väderskyddsdukar, dock ej direkt appliceras på grund av dess olika 

materialsammansättning och användningsområde. Regler och krav skulle behöva utvecklas 

samt fler experiment skulle behöva göras, förslagsvis genom SBI-tester och storskaliga tester.  
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3 Allmänt om brand på byggarbetsplatser 

3.1 Potentiella tändkällor 
Väderskyddsdukar utgör extra brandrisk på byggarbetsplatser då risken finns att brand kan 

spridas via dessa. Det är inte ovanligt att bränder uppstår på byggarbetsplatser under både 

nybyggen och renoveringar. Exakt antal bränder som uppstått de senaste åren är svåra att 

uppskatta då detaljerad statistik saknas för området, samtidigt som ingen skillnad görs på 

typen av brandutsatt byggnad eller byggarbetsplatsernas storlek (Bengtson et al, 2012). 

I ett arbete av SP Brandskydd på byggarbetsplats – vägledningen presenteras några av de 

vanligaste orsakerna till att brand har uppstått på byggarbetsplatser i Sverige. Dessa är 

självantändning, brandfarliga heta arbeten, anlagd brand samt tekniska fel (Bengtson et al, 

2012). Samtliga av dessa kommer att studeras mer ingående i följande stycken, tillsammans 

med brandorsaken ”rökning” som också kan anses vara en trolig tändkälla i sammanhanget. 

Den statistik som redovisas i följande avsnitt ät hämtad från MSBs statistikdatabas IDA. 

Notera att statistiken inte är specifik för byggarbetsplatser, utan visar bränder som uppkommit 

utomhus.  

3.1.1 Brandfarliga heta arbeten 

Arbeten som medför stor uppvärmning alternativt gnistbildning går vanligen under 

benämningen heta arbeten. Exempel på heta arbeten kan vara svetsning, lödning, användning 

av varmluftspistoler eller skärning. I vissa sammanhang, exempelvis vid läggning av tätskikt 

på tak, räknas även användning av gasol och elverktyg till heta arbeten (Bengtson et al, 2012). 

Då heta arbeten är en vanlig brandorsak vid bygg- och restaureringsarbeten krävs certifiering 

för att få utföra arbeten av denna typ (Bengtson et al, 2012). I Tabell 3:1 nedan visas statistik 

från MSB på antalet räddningstjänstinsatser för bränder vilka orsakats av heta arbeten i 

Sverige mellan åren 2005-2014. 
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Tabell 3:1 Antalet räddningstjänstinsatser i Sverige till följd av heta arbeten mellan 2005-
2014. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

År Antal insatser 

2005 75 

2006 65 

2007 68 

2008 52 

2009 64 

2010 46 

2011 66 

2012 43 

2013 54 

2014 44 

3.1.2 Självantändning 

Självantändning uppstår genom en rad kemiska kedjereaktioner som bildar en spontan inre 

värmeavgivning, så kallad exotermisk process. Om värmen som avges inte kan överföras till 

omgivningen kommer temperaturen kring materialet i fråga att öka till dess att en antändning 

sker. Vanligen uppstår självantändning i organiskt material vilket är finfördelat eller 

pulveriserat, exempelvis torv och sågspån, och som lagras i stora mängder (Räddningsverket, 

ss 74-75). Det finns även risk att linolja antänder då oljor på vegetabilisk basis kraftigt 

oxiderar i kontakt med luft och då med en stor värmeutveckling som följd (Goda råd om 

linolja, brandskyddsföreningen). I Tabell 3:2 nedan redovisas MSBs statistik för antalet 

räddningstjänstinsatser i Sverige till följd av självantändning, mellan åren 1998-2014. 
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Tabell 3:2 Antalet räddningstjänstinsatser i Sverige till följd av självantändning, 1998-2014. 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

År Antal insatser 

1998 289 

1999 357 

2000 280 

2001 255 

2002 290 

2003 278 

2004 269 

2005 264 

2006 265 

2007 245 

2008 284 

2009 215 

2010 207 

2011 229 

2012 204 

2013 234 

2014 240 

3.1.3 Anlagd brand 

Det är inte ovanligt att det är trångt på byggarbetsplatser då det endast finns en begränsad yta 

att arbeta på. På denna yta måste förutom själva bygget också material i form av brännbart 

avfall förvaras. Därav är containrar ett relativt enkelt mål för den som har ambitioner att 

anlägga en brand (Bengtson et al, 2012). Statistiken i Tabell 3:3 nedan är hämtad ur MSBs 

statistikdatabas IDA och visar antalet räddningstjänstinsatser till följd av anlagda 

containerbränder i Sverige mellan 1998-2014. 
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Tabell 3:3 Antal räddningstjänstinsatser i Sverige till följd av anlagda containerbränder. 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

År Antal insatser 

1998 659 

1999 732 

2000 753 

2001 706 

2002 685 

2003 619 

2004 710 

2005 889 

2006 689 

2007 764 

2008 694 

2009 795 

2010 524 

2011 711 

2012 609 

2013 512 

2014 540 

3.1.4 Tekniska fel 

De flesta moment under ett bygge eller restaurering kräver elektricitet eller annan teknisk 

utrustning. Detta kan vara allt från maskiner till belysning via lampor. Tabell 3:4 nedan visar 

de räddningstjänstinsatser som är utförda mellan 1998-2014 baserat på tekniska fel som 

brandorsak. Dock bör tilläggas att kategoriseringen ”tekniska fel” är mycket bred och därmed 

inrymmer alla olika sorters teknisk utrustning. 
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Tabell 3:4 Antalet räddningstjänstinsatser för brand som uppstått till följd av tekniska fel. 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

År Antal insatser 

1998 1344 

1999 1341 

2000 1266 

2001 1245 

2002 1207 

2003 1217 

2004 1168 

2005 1185 

2006 1210 

2007 1087 

2008 1085 

2009 1128 

2010 1172 

2011 1199 

2012 1054 

2013 1047 

2014 1040 

3.1.5 Rökning 

Rökning på byggarbetsplatser får oftast ske endast på anvisade rökområden, dock följs inte 

alltid detta. En av följderna blir då att rökning kan ske på områden där brännbart material, 

vätskor och gaser förvaras eller används. Brand kan uppstå genom att man tappar eller fimpar 

glödande cigaretter på annat ställe än i askfat. Brand kan även uppstå genom att en glödande 

cigarett, tändare eller tändsticka kommer åt kläder eller material. Tabell 3:5 visar statistik 

över hur många bränder orsakade av rökning som räddningstjänsten åkt på mellan åren 1998-

2014. 
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Tabell 3:5 Antalet räddningstjänstinsatser mellan 1998-2014 till följd av rökning 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

År Antal insatser 

1998 62 

1999 150 

2000 114 

2001 120 

2002 169 

2003 164 

2004 131 

2005 173 

2006 204 

2007 169 

2008 247 

2009 185 

2010 129 

2011 177 

2012 120 

2013 217 

2014 175 

3.2 Brandskydd på byggarbetsplatser 
Brandskydd på byggarbetsplatser berörs i ett flertal lagar, rekommendationer och föreskrifter. 

Nedan har en lista sammanställts på de skrifter som berör området: 

 Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

 SP Rapport 2012:11, Brandskydd på byggarbetsplats – Vägledning.  

 Boverkets byggregler 

 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1999:3 

Respektive skrift beskrivs kort nedan: 
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LSO – Lagen om skydd mot olyckor beskriver den enskildas skyldigheter att agera vid olycka. 

Den beskriver även de skyldigheter som åligger ägaren eller nyttorättshavande till en 

verksamhet eller anläggning. Dessa ansvarar för att bekosta beredskap med personal och 

egendom, exempelvis släckutrustning, för att minimera skadorna vid händelse av brand (SFS 

2003:778). 

LBE – Lagen om brandfarliga och explosiva varor behandlar de krav som ställs på hantering 

och förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Bland annat redogörs för kravet på 

aktsamhet hos utövaren för att hindra, förebygga och begränsa skador som kan uppkomma. 

Exempel på andra krav som behandlas är utredningskrav, kompetenskrav och förvarings- och 

förpackningskrav (SFS 2010:1011). 

SP Rapport 2012:11 – Rapporten belyser problematiken runt brandsäkerhet på 

byggarbetsplatser samt ger rekommendationer på hur brandriskerna kan begränsas. Rapporten 

fokuserar främst på större projekt och riktar sig till intressenter i alla delar av byggprocessen 

(Bengtson et al, 2012). 

BBR – Boverkets byggregler behandlar främst utformningen av en byggnad så att denna 

tillgodoser fullgott brandskydd. Det som framförallt är intressant ur ett 

byggarbetsplatsperspektiv är följande stycke, vilket kan läsas i kapitel 2 § 3 (Boverket, 2011): 

 ”Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde för 

 obehöriga försvåras och så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska 

 vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och 

 damm.” 

AFS – I Arbetsmiljöverkets författningssamling finns en föreskrift om Byggnads- och 

anläggningsarbete i vilken det står skrivet att brandredskap ska finnas och vid behov även 

branddetektorer samt alarmsystem anpassat till förutsättningarna på byggarbetsplatsen. 

Beredskapsutrustning ska vara lätthanterlig samt markerad med skyltar 

(Arbetarskyddsstyrelsen, 1999). 

3.3 Personsäkerhet 
För att inte människor ska komma till skada finns säkerhetsförordningar på byggarbetsplatser 

samt rutiner för hur den enskilde och den ansvarige bör agera i händelse av en olycka. I 

följande avsnitt har de områden som är intressanta ur brandsynpunkt valt att lyftas upp ur 

lagen. 

3.3.1 Arbetsmiljöverket 

Personsäkerheten på byggarbetsplatser styrs till stor del av Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

samt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. I lagen står 

det skrivet att vid händelse av brand eller explosion ska betryggande skyddsåtgärder vidtas. 

Det står också att arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren är väl medveten om de risker 

som finns kopplade till ett arbete samt att endast personer med tillräcklig utbildning får vistas 

på platser där det finns en påtaglig risk för olycksfall (SFS 1977:1160). 

Utrymning behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete. Där 

finns att läsa att alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av brand och att antalet 

utrymningsvägar ska anpassas till byggarbetsplatsens storlek, användningen av lokalerna, 

maxantalet tillåtna personer som kan vistas där etcetera. Särskilt anordnade utrymningsvägar 

eller återsamlingsplatser ska vara markerade med hållbara och väl synliga skyltar. Dessa 
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utrymningsvägar får ej blockeras eller innefatta dörrar vilka öppnas inåt, skjutdörrar eller 

rotérdörrar (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999). 

3.3.2 Heta arbeten 

Heta arbeten har historiskt sett varit orsaken till många bränder på byggarbetsplatser. Under 

1990-talet skärptes reglerna i försäkringsvillkoren och därmed sjönk antalet bränder (Heta 

Arbeten). Heta arbeten kan dock fortfarande anses vara en stor riskkälla för brand och därmed 

också personsäkerheten. 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) kapitel 2 § 6 står skrivet att: 

 ”Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast 
 under förhållanden som ger betryggande säkerhet.” 

Den som avser bedriva heta arbeten ska skriftligen utse en tillståndsansvarig. Denna har i 

uppgift att bedöma om arbetet medför fara för brand eller ej. Om fara föreligger måste antigen 

ett speciellt tillstånd utfärdas via Brandskyddsföreningen, alternativt säkerställa att de 13 

nedanstående säkerhetsreglerna uppfylls (Brandskyddsföreningen). 

Säkerhetsregel 1 – Behörighet 

Den som utför heta arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av heta arbeten. 

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt 

Brandvakt ska finas på plats under hela den tid som heta arbeten utförs samt under 

efterbevakningstiden. Brandvakten får ej lämna arbetsplatsen innan faran för brand upphört. 

Brandvakt krävs ej vid tillfällen då den tillståndsansvarige bedömer att arbetet kan utföras 

med samma säkerhet utan brandvakt.  

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara 

Då arbeten utförs i utrymmen där det finns eller har funnits brandfarlig vara måste tillstånd 

inhämtas av den som är föreståndare för hanteringen av varorna. 

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning 

Arbetsplatsen ska vara städad och om behov finns även vara vattnad. 

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material 

Brännbart material på arbetsplatsen där heta arbeten ska utföras eller i anslutning till denna 

ska flyttas bort, skyddas genom överteckning eller avskärmas. 

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar 

Dolda brännbara byggnadsdelar samt värmeledande konstruktioner ska undersökas innan hett 

arbete utförs med hänsyn till brandfaran. Vid konstaterad brandfara ska byggnadsdelen eller 

konstruktionen skyddas alternativt göras åtkomlig för omedelbar släckinsats. 

Säkerhetsregel 7 – Otätheter 

Öppningar så som hål, springor, genomföringar med mera ska vara tätade och kontrollerade 

med hänsyn till brandfaran. 

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning 

Tillräcklig släckutrustning som är både fungerande och godkänd ska finnas tillgänglig på 

arbetsplatsen. Denna innebär slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med 

minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2x6 kg pulver).  
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Vid takläggning finns krav på slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med 

minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2x6 kg pulver). Alternativt kan tre certifierade 

handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3x6 kg pulver) användas. 

Utöver detta krävs alltid brytverktyg samt handstrålkastare på arbetsplatser för takläggning. 

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning 

Vid svetsning ska svetsutrustning vara felfri samt att skyddshandskar och avstängningsnyckel 

ska finnas. På svetsbrännare ska det finnas backventil för bränngas och syrgas samt att 

acetylenflaskor ska vara försedda med bakslagsskydd. 

Säkerhetsregel 10 – Larmning 

Räddningstjänsten ska kunna larmas omedelbart via antingen mobiltelefon eller fast telefon. 

Den som larmar ska känna till arbetsplatsens adress. 

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning 

Vid torkning eller uppvärmning som görs via förbränning av gas ska lågan vara innesluten, 

detta så att denna ej kan orsaka antändning.  

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt 

Vid applicering av tätskikt samt torkning av underlag får materialet ej uppvärmas till 

temperaturer över 300°C. 

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt 

Uppställning, hantering och övervakning ska ske i enlighet med Brandskyddsföreningens 

säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger. 

3.4 Räddningstjänstens perspektiv 
Väderskyddsdukars främsta användningsområde är på byggarbetsplatser där det finns både 

mycket material och många människor i omlopp. Brandsäkerheten kontrolleras av 

räddningstjänsten och det är därför av intresse att undersöka räddningstjänstens syn på 

väderskyddsdukars möjliga påverkan på ett brandförlopp. 

Åtta räddningstjänster kontaktades via e-post där ett antal frågor ställdes angående 

väderskyddsdukar samt den allmänna säkerheten på byggarbetsplatser. De räddningstjänster 

som kontaktades var: 

 Brandkåren Attunda 

 Räddningstjänsten Jämtland 

 Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

 Räddningstjänsten Kiruna 

 Räddningstjänsten Storgöteborg 

 Räddningstjänsten Syd 

 Storstockholms brandförsvar 

 Södertörns brandförsvarsförbund 

De räddningstjänster som kontaktades valdes ut baserat på dess geografiska placering, varav 

flertalet är förbund. Tanken med detta var att skapa en bild vilken är representativ för Sverige. 
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I åtanke fanns också att kontakta räddningstjänster med koppling till tätbefolkade orter i vilka 

nybyggnad och ombyggnad ständigt pågår.  

De frågor som ställdes till räddningstjänsterna var enligt följande: 

 Görs några inspektioner av byggarbetsplatser för att säkerställa att alla 

brandrelaterade aspekter respekteras på byggen? Exempelvis utrymningsvägar, 

rutiner vid brand hos de anställda etc. 

 Känner ni till hur väderskyddsdukar används idag och även problematiken som kan 

uppstå med dessa då brand utbryter? 

 Har ni erfarenhet av brand i väderskydd? Och i så fall, skulle ni kunna berätta mer 

om denna/dessa händelser? 

 Det saknas förordningar som reglerar brandtekniska egenskaper hos 

väderskyddsdukar, har räddningstjänsten några egna krav? Om inte, vilka krav är 

lämpliga att ställa på dessa dukar? 

Av de tillfrågade räddningstjänsterna svarade tre stycken och de svar som gavs har 

sammanställts enligt följande tre avsnitt. För räddningstjänsternas exakta svar se bilaga B.  

3.4.1 Säkerställandet av tillfredställande brandskydd på byggarbetsplatser 

Brandsäkerheten på byggarbetsplatser säkerställs på ett flertal sätt. Dels ska byggherren i 

början av byggprocessen beskriva hur brandskyddet ser ut i byggprocessens olika faser, vilket 

görs i form av en brandskyddsdokumentation i enlighet med BBR 5:12. Räddningstjänsterna 

tillämpar sig även av tillsyner för att säkerställa att brandsäkerheten uppfylls. Typen av 

tillsyner samt hur ofta dessa utförs varierar dock mellan olika räddningstjänster. En del 

räddningstjänster gör bara tillsyner vid större byggnationer och fokuserar snarare på hur 

brandskyddet byggs in i byggnaden, än på brandsäkerheten för själva byggarbetsplatsen. 

Andra räddningstjänster gör regelbundna tillsyner genom hela byggprocessen, exempelvis 

platsbesök under nybyggnadsfasen eller tillsyner enligt LSO om det handlar om en renovering 

av en befintlig verksamhet. Det är inte ovanligt att det pågår normal verksamhet i lokaler som 

renoveras och i sådana fall ställs högre krav på brandsäkerheten, vilket medför hårdare 

tillsyner från räddningstjänstens håll. Utöver ovan nämnda görs också tillsyner då 

anmälningar kommit in till räddningstjänsten om brister vid en byggnation. 

3.4.2 Tidigare erfarenheter av brand i väderskyddsdukar 

Överlag är kunskapen bland de tillfrågade räddningstjänsterna om problematiken som kan 

uppstå på grund av väderskyddsdukar låg. Dock är många medvetna om väderskyddsdukarnas 

användningsområde och kan utifrån detta föreställa sig hur en eventuell brandspridning skulle 

kunna se ut. En orsak till att kunskapen är låg är att ingen av de tillfrågade 

räddningstjänsterna upplevt en sådan brand. 

3.4.3 Räddningstjänstens rekommendationer 

Inga av de räddningstjänster som svarade hade ställt egna krav inom sin kommun för 

väderskyddsdukars användning och materialsammansättning. Några räddningstjänster 

använder sig av skäligt brandskydd enligt 2 kapitlet 2§ i Lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778). 

 ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 

 anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för 

 släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
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 olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 

 förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till 

 följd av brand.” 

Vid enstaka tillfälle har det hänt att en räddningstjänst eldat provbitar för att på så sätt skapa 

sig en bild av hur väderskyddsdukar beter sig vid brand. Erfarenheterna från dessa tillfällen 

var att dukarna har smält men att detta upphör så fort lågan tas bort från materialet. Baserat på 

ovan anser räddningstjänsterna att rimliga krav som kan ställas på väderskyddsdukar är: 

 Dukarna bör ha någon form av förmåga att stå emot en specificerad brand under en 

viss tid eller att ej tappa sin bärighet. 

 Dukarna bör vara flamskyddsbehandlande. 

 Dukarna bör inte fatta eld vid direktkontakt med en låga, utan endast smälta 

 Den energin som avges vid smältning bör vara så låg att processen avstannar när 

direktkontakten med en låga upphör. 
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4 Produktbeskrivning 
Det finns ett flertal olika typer av väderskyddsdukar idag och i detta avsnitt beskrivs de dukar 

som testas under arbetets gång. De produkter som undersöks är dukar som HAKI AB 

använder i sin verksamhet samt dukar från deras underleverantörer vilka kan bli aktuella i 

framtiden. Ett väderskydd är hela den konstruktion som skyddar ett bygge från 

väderpåverkan, alltså är det den stomme på vilken väderskyddsdukar sedan monteras.  

4.1 Allmänt om väderskyddsdukar 
Väderskydd och dess dukar har som funktion att skydda byggen och arbetare under 

byggprocessen från väderpåverkan. Framförallt används dessa under höst- och 

vintermånaderna, men blir allt vanligare även under sommarmånaderna, för att skydda mot 

dåligt väder. Beroende på taksystem monteras dukarna i skenor eller på fästbalkar på utsidan 

av de väderskyddsstommar som används och täcker bygget genom att bilda en nästan 100 

procentigt tät takduk, se Bild 4:1 och Bild 4:2. Dukarna kan också monteras på upplags- eller 

arbetsställningar och bilda täta väggar i syfte att skapa inte bara ett tak utan ett helt tätt 

väderskydd. All vanligt verksamhet utförs under väderskydden. Väderskyddsdukar 

förekommer i flera färger, vanligast är dock vitt eller grått, då dessa ger störst ljusinsläpp.

 

Bild 4:1 På ställningen, HAKI Trak 750, 
monterad en HAKI Trak-duk. Källa: HAKI 
AB, med tillstånd. 

  

Bild 4:2 På ställningen, HAKITEC 750, 
monteras en HAKITEC-duk. Källa: HAKI AB, 
med tillstånd.

HAKI AB använder två olika typer av väderskyddsdukar. Den klassiska duken som används 

av företaget kallas för HAKITEC. Denna köps in i rullar och är anpassad till de aktuella 

fackstorlekarna på byggnadsställningen. På så sätt skapas en sammanhängande skyddande 

vägg alternativt ett tak. Då byggnadsställningar ofta ser olika ut från bygge till bygge är 

HAKITEC-dukarna lätta att använda då dessa kan anpassas efter respektive 

byggnadsställning. Denna duk används till de något äldre väderskyddsprodukterna vilka 

håller på att fasas ut, dock produceras dessa produkter fortfarande då det ännu finns en 

efterfrågan på marknaden.  

Den andra typen av väderskyddsduk som används är en modernare duk och kallas HAKI 

Trak, vilken idag också är den vanligaste att använda. Denna köps i fasta längder som 

motsvarar byggnadsställningens omslutningsarea vilket medför att duken blir ett enda stort 

stycke. På dukens långsidor sitter en rund gummilist, en så kallad keder. Denna gummilist 

förs in i en aluminiumskena som i sin tur är monterad i överkanten på väderskyddsstommen. 

Vanligtvis har väderskyddet formen av ett sadeltak, men även polygontak förekommer, se 

Bild 4:3 och Bild 4:4 nedan. 
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Bild 4:3 Sadeltak. Källa: HAKI AB, med 
tillstånd.  

 
Bild 4:4 Polygontak. Källa: HAKI AB, med 
tillstånd. 

Dukens kortända fästs vid ena takfoten av väderskyddstommens sidor. Därefter dras duken 

med hjälp av ett snöre som sitter fast i duken över takets nock och ned på andra sidan. Väl 

nere på andra sidan spänns och fästs duken genom ett mothåll, se Bild 4:5. Denna typ av 

väderskyddsduk används framförallt för att täcka tak och sidor tack vare den smidiga 

monteringstekniken. Då väderskyddets kortsidor, det vill säga gavlar, önskas täckas måste 

duken specialanpassas enligt gavelns mått. HAKI Trak-dukarna används till de nyare 

väderskyddsprodukterna vilka idag är de produkter som flest kunder använder sig av. 

 

 
Bild 4:5 Inspänning av takduk. Källa: HAKI AB, med tillstånd.  

4.2 HAKITEC 
I detta avsnitt presenteras de dukar som testas experimentellt i arbetet. Samtlig information 

om dukarna har hämtats ur respektive produktblad i bilaga C.  
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4.2.1 HAKITEC FR 

HAKITEC FR kan användas som väderskyddsduk för både tak och fasad. Duken är 

flamskyddad enligt klassificeringsstandarden DIN 4102 och klassades då i klassen B1. Duken 

väger 320 g/m2 och klarar temperaturer mellan -40°C och +70°C. Bild 4:6 nedan visar hur 

duken ser ut.  

 

Bild 4:6 HAKITEC FR. 

4.2.2 HAKITEC 320 

HAKITEC 320 används som väderskyddsduk för tak. Duken väger 300 g/m2 och består av 

polypropen med en hinna av LDPE, alltså en polyetenplast med låg densitet. Duken är inte 

flamskyddad eller flamtestad enligt några standarder. Bild 4:7 nedan visar hur duken ser ut. 

 

Bild 4:7 HAKITEC 320. 

4.2.3 Fasad Light 200 

Denna duk används som väderskydd för fasad. Fasad Light 200 som den kallas, väger 170 

g/m2 och består av en blandning av HDPE, en polyetenplast med hög densitet, och 

polypropen. Denna duk har, likt HAKITEC 320, en hinna av LDPE. Duken är inte 

flamskyddad och den klarar temperaturer mellan -40°C och +80°C. Bild 4:8 nedan visar hur 

duken ser ut.  
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Bild 4:8 Fasad Light 200. 

För ytterligare information om produkterna hänvisas till respektive produktblad i Bilaga C.  

4.3 HAKI Trak 

4.3.1 LAC 640 SL 

Duken består av högstyrkepolyester 1100 dTex med en hinna av PVC. Benämningen dTex 

anger trådarnas tjocklek och vikten av 10 000 meter tråd. 1100 dTex innebär således att vikten 

på 10 000 meter tråd är 1100 g (OY SCANTARP AB). Duken väger 640 g/m2 och är 3 meter 

bred. Ytan är behandlad med både flamskyddsmedel och ett medel som gör att ytan blir lätt 

att torka av och rengöra, så kallat CLEANGARD®. Duken är brandklassad i Europaklass 

B.s2.d0. Duken tål temperaturer från -30°C upptill +70°C. Denna duk är den som HAKI AB 

idag rekommenderar kunderna att köpa. Bild 4:9 visar hur duken ser ut.  

 

Bild 4:9 LAC 640 SL. 

4.3.2 LAC 640 

LAC 640 består av högstyrkepolyester 1100 dTex med en hinna av PVC. Duken väger 640 

g/m2 och är 3 meter bred samt har en ytbehandling på båda sidor som gör att duken lätt kan 

rengöras, så kallad CLEANGARD®. Duken är brandtestad enligt DIN 75 200 men saknar 
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flamskyddsbehandling. Normalt klarar duken temperaturer mellan -30°C till +70°C. Denna 

väderskyddsduk används ej av HAKI AB i dagsläget. Bild 4:10 nedan visar hur duken ser ut.  

 

Bild 4:10 LAC 640. 

4.3.3 Mehler 8836 5340 

Mehler 8836 5340 är varken flamskyddsbehandlad eller behandlad med CLEANGARD®. 

Duken består av polyester med en hinna av PVC och den väger 620 g/m2. Duken är 

brandtestad enligt standarden ISO 3795 och klarar temperaturer mellan -30°C och +70°C. 

Detta är den duk som HAKI AB använder som substitut till LAC 640 SL. Bild 4:11 nedan 

visar dukens utseende.  

 

Bild 4:11 Mehler 8836 5340. 
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5 Experimentella studier 
Detta arbete innefattar två typer av experiment. De experiment som genomförts är tester i 

konkalorimeter och tester enligt EN ISO 11925-2. Alla sex duktyper är testade enligt båda 

metoderna. I följande kapitel kommer dessa att beskrivas mer ingående med fokus på 

försöksuppställning, resultat samt analys av resultatet. 

5.1 Konkalorimeter 
Tester utfördes i en kolkalorimeter baserat på standarden ISO 5660-1, och genomfördes i 

Brandtekniks brandlaboratorium i Fysikum, LTH. ISO 5660-1 följdes till stor del, dock 

gjordes inte samma antal testförsök för respektive material som standarden anger. Detta var 

inledande tester vilka gjordes för att undersöka materialen i de olika dukarna innan tester 

utfördes enligt EN ISO 11925-2. Det primära syftet med konkalorimetertesterna var att samla 

information om hur materialen beter sig vid upphettning samt antändning, alltså vilka gaser 

som produceras, värmeutveckling etc. Även materialens fysiska egenskaper undersöktes, så 

som smältning, sprickning etc. 

5.1.1 Teori 

Nedan följer beskrivning av de datorprogram och beräkningsmetoder som användes vid 

försök i konkalorimeter. 

ConeCalc 5 

Det datorprogram som användes under arbetets gång var ConeCalc 5. ConeClac 5 är ett 

program som används för att samla in och beräkna data då test i konkalorimeter genomförs. 

För att utdatan ska bli så korrekt som möjligt utförs en kalibrering av konkalorimetern med 

hjälp av ConeCalc 5 innan testproceduren startas. Under testets gång samlas data in och denna 

data exporteras till en Microsoft Excel-fil som sedan används för att genomföra beräkningar.  

Beräkningsteori 

Nedan redovisas de ekvationer som använts vid handberäkning av respektive parameter.  

Effektutveckling 

I den utdata som samlas in vid genomförande av test i konkalorimeter fås effektutveckling per 

kvadratmeter. För att beräkna total effektutveckling multipliceras givet värde med arean på 

det exponerade materialet enligt ekvation 1 nedan.  

�̇� = �̇�′′ ∙ 𝐴        Ekvation 1 

�̇�  effektutveckling [kW] 

�̇�′′ effektutveckling per kvadratmeter [kW/m2] 

𝐴 area på det exponerade materialet, 0,00884 [m2] 

Röktäthet 

Röktätheten beräknas för att kontrollera hur sikten påverkas vid brand i givet material. 

Röktätheten, eller siktnedsättningen, beräknas med hjälp av ekvation 2 nedan (Nilsson & 

Holmstedt, 2008).  

𝐷𝐿,10𝑙𝑜𝑔 = −10 ∙
1

𝐿
∙ log10(

𝐼

𝐼0
)    Ekvation 2 

𝐷𝐿,10𝑙𝑜𝑔 optiska tätheten per längdenhet [dB/m = obscura] 
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𝐿 ljusets väg genom brandgasen, 0,1 [m] 

𝐼0 ljusintensiteten mot en fotocell utan brandgaser [-] 

𝐼 ljusintensiteten mot en fotocell med brandgaser [-] 

Vid försök i konkalorimeter mäts röktätheten med hjälp av laser som går tvärs genom den 

kanal som rökgaserna transporteras i. Ljuset samlas sedan upp i en fotocell. När ljuset från 

lasern passerar brandgaserna i kanalen kommer ljusintensiteten succesivt att minska tills då 

ljuset når fotocellen, vilket motsvarar parametern I i ekvation två ovan. Vid användning av 

konkalorimetern tas I och I0 fram genom att dividera parametern PDM med PDC i utdatan, 

där PDC är ett kompenserat värde. Det värde som beräknas vid start, alltså vid 0 sekunder, av 

försöket är I0. Sikten 10 meter, som är riktvärdet för att möjliggöra säker utrymning, 

motsvaras av ett värde på De lika med 1.  

5.1.2 Utförande 

Vid försöken klipptes bitar av dukarna till i storleken 125x125 mm. Klossen, som består av 

fibersilikat, som användes i provhållaren slogs in i aluminiumfolie och därefter lades duken 

ovanpå klossen och kanterna veks kanter ned och häftades fast, se Bild 5:1, för att sedan 

placeras i provhållaren, se Bild 5:2. Detta gjordes av två anledningar. Dels därför att en spänd 

provbit bättre representerar en duk i verkligheten då dessa primärt förekommer uppspända, 

dels därför att dukarna drar ihop sig i form av en boll vid upphettning så att avståndet mellan 

materialet och gnistan minskar och därmed ger inkonsekventa resultat. Den area material som 

utsattes för strålningen från tändkällan var 88,4 cm2. 

 

Bild 5:1 Materialprovet häftades fast i en 
kloss vilken sedan placerades i 
provhållaren. 

 

Bild 5:2 Materialprovhållaren i vilken 
klossen med den fasthäftade duken 
monteras för att sedan placeras i 
konkalorimetern. 

Avståndet mellan provduken i provhållaren och gnistan då provet placerats i konkalorimetern 

var 25 mm. Testerna utfördes vid två strålningsnivåer, 15 kW/m2 samt 25 kW/m2. Vid 

tidigare studier har väderskyddsdukar generellt visat sämre brandhärdighet än andra textila 

membran och då tidigare tester i konkalorimeter genomförts har textila membran testats vid 

35 kW/m2 och 50 kW/m2. Därför ansågs de lägre valda strålningsnivåerna vara intressanta att 

studera. Varje duk testades tre gånger för respektive strålningsnivå. Enligt HAKI ABs 
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underleverantörer ska dukarnas fram- och baksidor vara identiska och därför testas endast ena 

sidan på duken.  

Innan testets start genomfördes en kalibrering, med hjälp av mjukvaran ConeCalc 5, för att få 

så korrekt utdata som möjligt. Vid kalibreringen ansattes ett intervall på värden för syre-, 

kolmonoxid- och koldioxidhalt, där intervallet går mellan 0 % och den procenthalt som finns i 

omgivande luft, en nollställning av lasermätaren som mäter röktätheten i kanalen gjordes och 

även flödet i fläkten ställdes in.  

Då proverna placerats i konkalorimetern nollställdes denna och gnistan placerades över 

provmaterialet. Tid till att materialet började reagera på strålningen noterades och så fort 

provduken antändes flyttades gnistan bort från provduken. Insamling av data fortsatte till dess 

att glöden slocknat, materialet brunnit upp eller tills testtiden hade överskridits och materialet 

fortfarande inte antänt. Bild på uppställningen i konkalorimetern visas i Bild 5:3. 

 

Bild 5:3 Konkalorimetern där avståndet mellan provhållaren och gnistan är 25 mm.  

5.1.3 Resultat 

För varje duk har effektutveckling och röktäthet (sikt) beräknats. Resultaten för dessa 

beräkningar redovisas under respektive rubrik nedan.  

HAKITEC 

HAKITEC FR 

Bild 5:4 och Bild 5:5 visar hur dukarna ser ut efter de blivit exponerade för de olika 

strålningsnivåerna.
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Bild 5:4 Duk som blivit exponerad för 
strålningsnivån 15 kW/m2. 

 

Bild 5:5 Duk som blivit exponerad för 
strålningsnivån 25 kW/m2.  

15 kW/m2 

Då duken exponerades för den lägre strålningsnivån 15 kW/m2, så antände inte duken vid 

något av försöken utan endast smälte bort. Eftersom ingen antändning skedde kommer dessa 

resultat inte att presenteras närmre.  

25 kW/m2 

Vid exponering av denna strålningsnivå antände duken vid samtliga försök. Dock antände 

duken vid olika tidpunkter vid varje försök, de brann olika länge och hade också olika 

maxeffekt. I Tabell 5:1 nedan redovisas tid till antändning, tid till slocknad flamma och 

maximala effekten som utvecklades.  

Tabell 5:1 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutvecklingen som respektive försök genererade vid strålningsnivån 25 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 67 202 135 

Försök 2 183 294 177 

Försök 3 149 265 138 

 

Vid studerande av tillväxt- och avsvalningsfas syns det att vid försök ett och tre ser dessa 

faser ungefär likadana ut, medan försök två skiljer sig lite ifrån de andra försöken, framförallt 

gällande tillväxtfasen. I Figur 5:1 nedan redovisas effektutvecklingen som funktion av tiden.  
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Figur 5:1 Visar effektutvecklingen med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Eftersom tid till antändning och tid till slocknad flamma skiljde sig från försök till försök 

skiljer sig också tiden till att röktätheten blir så hög att tillfredsställande utrymning ej kan 

genomföras. Gränsen ligger på en obscura, vilket motsvarar sikten 10 meter. När röktätheten 

väl ökar blir det en markant ökning på bara några enstaka sekunder. I Figur 5:2 nedan 

redovisas röktätheten som en funktion av tiden.  

 

Figur 5:2 Visar röktätheten med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

HAKITEC 320 

I Bild 5:6 och Bild 5:7 nedan visas hur duken ser ut då den exponerats för de olika 

strålningsnivåerna. 
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Bild 5:6 Duk som blivit utsatt för 
strålningsnivån 15 kW/m2. 

 

Bild 5:7 Duk som blivit utsatt för 
strålningsnivån 25 kW/m2.

15 kW/m2 

Vid denna strålningsnivå antände duken inte vid något av de tre försöken som genomfördes. 

Överlag skedde det inte så mycket då denna duk utsattes för 15 kW/m2 strålning och därför 

kommer dessa resultat inte att presenteras närmre.  

25 kW/m2 

Då duken utsattes för 25 kW/m2 strålning antände den vid alla försök. Dukarna antände 

ungefär samtidigt, dock var det lite större spridning gällande vilken tid flamman slocknade. I 

Tabell 5:2 nedan redovisas tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 

effekt som genererades vid försöken. 

Tabell 5:2 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutvecklingen som genereras i respektive försök för strålningsnivån 25 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 36 110 162 

Försök 2 30 86 158 

Försök 3 32 79 165 

 

Då tillväxt- och avsvalningsfas studeras noteras det att båda faserna följer varandra bra, 

framförallt tillväxtfasen, i alla tre försöken. Det noteras också att denna duk har både en snabb 

tillväxtfas och snabb en avsvalningfas. I Figur 5:3 nedan visas effektutvecklingen som 

funktion av tiden. 
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Figur 5:3 Visar effektutvecklingen med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Röktätheten är till en början låg, dock sker en markant ökning till 3 obscura efter ungefär 100 

sekunder. Alltså överstiger röktätheten gränsvärdet för tillfredsställande utrymning. I Figur 

5:4 nedan visas röktätheten för respektive försök med avseende på tiden.  

 

Figur 5:4 Visar röktätheten med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Fasad Light 200 

I Bild 5:8 och Bild 5:9 visas det hur dukarna ser ut efter de utsatts för de olika 

strålningsnivåerna.  
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Bild 5:8 Duk som utsatts för 
strålningsnivån 15 kW/m2. 

  

Bild 5:9 Duk som utsatts för 
strålningsnivån 25 kW/m2.

15 kW/m2 

Vid denna strålningsnivå smälte duken bort väldigt fort. Efter bara några sekunder var duken 

bortsmält och då var det i stort sätt endast aluminiumfolie som exponerades av gnistan då allt 

plastmaterial drog sig ut mot kanterna, se Bild 5:8 ovan. Duken antände alltså inte vid något 

av försöken och därför kommer dessa resultat inte att presenteras närmre.  

25 kW/m2 

Liksom vid strålningsnivån 15 kW/m2 smälte duken bort i hög hastighet. Dock antände duken 

ändå vid två av de tre försöken som genomfördes. Vid de två försök där duken antände så 

antände de ungefär samtidigt, dock slocknade den ena duken 45 sekunder före den andra. I 

Tabell 5:3 nedan redovisas tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 

effektutvecklingen.  

Tabell 5:3 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutvecklingen respektive försök genererade vid strålningsnivån 25 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 - - - 

Försök 2 62 127 116 

Försök 3 65 172 94 

 

I de två försök där duken antände följer effektkurvorna varandra under tillväxtfasen. Dock är 

avsvalningsfasen för de båda dukarna annorlunda. I Figur 5:5 nedan redovisas 

effektutvecklingen som funktion av tiden.  
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Figur 5:5 Visar effektutvecklingen över tid för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Röktätheten var till en början låg i samtliga tre tester men efter cirka 100 sekunder började en 

ökning ske och efter ungefär 150 sekunder skedde en markant ökning. Röktätheten översteg 

då gränsvärdet för tillfredställande utrymning. I Figur 5:6 nedan visas röktätheten med 

avseende på tiden.  

 

Figur 5:6 Visar röktätheten med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

LAC 640 SL  

I Bild 5:10 och Bild 5:11 nedan visas hur dukarna ser ut efter försöken för de olika 

strålningsnivåerna.  
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Bild 5:10 Duk som utsatts för 
strålningsnivån 15 kW/m2. 

 

Bild 5:11 Duk som utsatts för 
strålningsnivån 25 kW/m2. 

15 kW/m2 

Vid alla tre försök på denna strålningsnivå flammade dukarna till, men slocknade direkt utan 

att flamman spred sig. Eftersom det aldrig blev någon direkt antändning i dukarna vid något 

av försöken kommer ingen vidare presentation av dessa resultat att göras.  

25 kW/m2 

Vid denna strålningsnivå antände dukarna vid alla tre försöken. Som visas i Tabell 5:4 nedan 

betedde sig duken relativt likadant vid försök ett och två, medan den slocknade mycket fortare 

i försök tre. Även den maximala effektutvecklingen som genererades för respektive försök 

redovisas i tabellen. 

Tabell 5:4 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutvecklingen respektive försök genererade vid strålningsnivån 25 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 21 134 75 

Försök 2 22 143 76 

Försök 3 23 32 18 

 

I de två tester där flamman verkligen spred sig och antände, blev maxeffekten den samma och 

de båda kurvorna följer varandra i både tillväxt- och avsvalningsfas. I Figur 5:7 nedan 

redovisas effektutvecklingen som funktion av tiden.  
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Figur 5:7 Visar effektutvecklingen över tid för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Röktätheten var till en början väldigt låg i alla tre tester. Efter cirka 100 sekunder ökar 

röktätheten markant för alla tre tester, och går över gränsvärdet för tillfredställande 

utrymning. I Figur 5:8 nedan redovisas röktätheten som funktion av tiden.  

 

Figur 5:8 Redovisar röktätheten över tid för strålningsnivån 25 kW/m2. 

LAC 640  

I Bild 5:12 och Bild 5:13 nedan visas hur dukarna ser ut efter de har blivit exponerade för de 

olika strålningsnivåerna.  
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Bild 5:12 Visar hur duken ser ut efter den 
blivit exponerad för strålningsnivån 15 
kW/m2. 

 

Bild 5:13 Visar hur duken ser ut efter den 
blivit exponerad för strålningsnivån 25 
kW/m2. 

15 kW/m2 

I Tabell 5:5 nedan redovisas tid till antändning, tid till flamman slocknade och den maximala 

effektutvecklingen som genererades vid respektive försök. 

Tabell 5:5 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutvecklingen respektive försök genererade för strålningsnivån 15 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 45 159 155 

Försök 2 56 164 159 

Försök 3 55 138 153 

 

Alla tre kurvorna följer varandra relativt bra i både tillväxt- och avsvalningsfas och 

maxeffekten vid de olika försöken är nästintill samma. I Figur 5:9 nedan redovisas 

effektutvecklingen som funktion av tiden.  
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Figur 5:9 Visar effektutvecklingen med avseende på tiden för strålningsnivån 15 kW/m2. 

Röktätheten betedde sig väldigt likt LAC 640 SL, alltså låg röktäthet i början och sedan en 

markant ökning. Även här går röktätheten över gränsen för tillfredställande utrymning. I Figur 

5:10 nedan redovisas röktätheten med avseende på tiden.  

 

Figur 5:10 Visar röktätheten med avseende på tiden för strålningsnivån 15 kW. 

25 kW/m2 

Vid denna strålningsnivå antände dukarna vid alla tester, vilket är rimligt eftersom de även 

vid den lägre strålningsnivån antände vid alla försök. I Tabell 5:6 nedan redovisas tid till 

antändning, tid till flamman slocknade och den maximala effektutvecklingen som de 

respektive försöken genererade.  
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Tabell 5:6 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutveckling som respektive försök genererade för strålningsnivån 25 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 17 103 179 

Försök 2  28 102 181 

Försök 3 18 99 191 

  

Även vid denna strålningsnivå beter sig dukarna på väldigt lika sätt gällande 

effektutvecklingen, både i tillväxt- och avsvalningsfasen och även gällande maxeffekten. I 

Figur 5:11 nedan redovisas effektutvecklingen som funktion av tiden.  

 

Figur 5:11 Visar effektutvecklingen med avseende på tiden vid strålningsnivån 25 kW/m2. 

Röktätheten är liknande den som uppstod vid 15 kW/m2, alltså låg röktäthet med markant 

ökning efter en tid. Precis som i de föregående försöken där dukarna antänt passerar 

röktätheten gränsen för tillfredställande utrymning. I Figur 5:12 nedan redovisas röktätheten 

som funktion av tiden.  
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Figur 5:12 Visar röktätheten med avseende på tiden vid strålningsnivån 25 kW/m2. 

Mehler 8836 5340 

Bild 5:14 och Bild 5:15 nedan visar hur dukarna ser ut efter att de utsatts för de olika 

strålningsnivåerna. 

 

Bild 5:14 Duk som blivit utsatt för 
strålningsnivån 15 kW/m2. 

 

Bild 5:15 Duk som blivit utsatt för 
strålningsnivån 25 kW/m2.

15 kW/m2 

Vid de tre försök som genomfördes på denna duk vid denna strålningsnivå flammade duken 

till vid alla försök, dock spred sig flamman inte utan slocknade direkt. Eftersom ingen 

flamspridning uppstod kommer dessa försök inte att presenteras närmre.  

25 kW/m2 

Då strålningsnivån höjdes till 25 kW/m2 antände duken vid alla försöken. I Tabell 5:7 nedan 

redovisas tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala effektutvecklingen 

som genererades i respektive försök. Notera att flamman slocknade redan efter fem sekunder 

vid försök ett. 
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Tabell 5:7 Visar tid till antändning, tid till slocknad flamma och den maximala 
effektutveckling som genereras i respektive försök vid strålningsnivån 25 kW/m2. 

 Tid till antändning [s] Tid till slocknad flamma 
[s] 

Maximal effektutveckling 
[kW/m2] 

Försök 1 24 29 16 

Försök 2 27 103 128 

Försök 3 20 103 134 

 

Då Figur 5:13 nedan studeras kan det konstateras att duken i de två sista försöken hade 

liknande beteende både gällande tillväxt- och avsvalningsfas. Likaså gällande den maximala 

effekten. Det första försöket är inte jämförbart med de andra då flamman slocknade redan 

efter fem sekunder. 

 

Figur 5:13 Visar effektutvecklingen med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Röktätheten vid försöken på Mehlerduken beter sig på samma sätt som de övriga dukarna, 

alltså väldigt låg röktäthet de första 100 sekunderna och sedan en betydande ökning. 

Beräkningsresultaten för röktätheten med som funktion av tiden redovisas i Figur 5:14 nedan.  
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Figur 5:14 Visar röktätheten med avseende på tiden för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Sammanfattning av resultat 

För att underlätta jämförandet av resultaten från de olika dukarna redovisas en 

sammanfattning av resultaten nedan. I Tabell 5:8 kommer resultaten från strålningsnivån 15 

kW/m2 redovisas och i efterföljande tabell, Tabell 5:9, redovisas resultaten från 

strålningsnivån 25 kW/m2. I kolumnerna redovisas de värden som mättes upp för respektive 

försök. Skrivsättet för resultaten i de båda tabellerna är [försök 1;försök 2;försök 3]. 

Tabell 5:8 Sammanfattning av resultaten för strålningsnivån 15 kW/m2.  

Duk Antändningstid [s] Tid till 
slocknad 
flamma [s] 

Maximal 
effektutveckling 
[kW/m2] 

1 obscura 
uppnås [s] 

HAKITEC FR - - - - 

HAKITEC 320 - - - - 

Fasad Light 200 - - - - 

LAC 640 SL - - - - 

LAC 640 45;55;56 159;164;138 155;159;153 120;130;140 

Mehler 8836 5340 - - - - 
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Tabell 5:9 Sammanfattning av resultaten för strålningsnivån 25 kW/m2. 

Duk Antändningstid [s] Tid till 
slocknad 
flamma [s] 

Maximal 
effektutveckling 
[kW/m2] 

1 obscura uppnås 
[s efter 
antändning] 

HAKITEC FR 67;195;149 202;294;265 135;177;138 93;80;81 

HAKITEC 320 36;30;32 110;86;79 162;159;166 94;80;88 

Fasad Light 200 -;62;65 -;127;172 -;116;93 -;103;100 

LAC 640 SL 21;22;23 134;143;32 75;76;18 79;143;82 

LAC 640 17;28;18 103;102;99 179;181;191 83;72;72 

Mehler 8836 5340 24;27;20 29;103;103 16;127;133 76;78;85 

 

5.1.4 Analys av resultat 

Generellt var det svårt att dra slutsatser om dukarnas brandbeteende och brandegenskaper då 

de tre försök som gjordes på respektive strålningsnivå inte alltid gav liknande resultat. Dock 

visade det sig att dukarna påverkas märkbart av höjningen i strålningsnivå från 15 kW/m2 till 

25 kW/m2. Alla dukar antände minst två av tre gånger vid strålningsnivån 25 kW/m2 medan 

endast en duk, LAC 640, antände vid strålningsnivån 15 kW/m2. 

Även tiden till det att duken antänder skiljer sig mellan de olika dukarna. HAKITEC FR har 

betydligt längre tid till antändning än de övriga, vilket sannolikt beror på dukens 

flamskyddande egenskaper.  

HAKITEC FR hade stor spridning på antändningstiden och generellt var tiden till antändning 

lång i jämförelse med de andra dukarna. Detta kan bero på att denna duk hade så pass bra 

brandhärdighet att den borde testats för högre strålningsnivåer.  

HAKITEC-dukarna och HAKI trak-dukarna betedde sig på olika sätt innan de antändes. 

HAKITEC-dukarna smälte och deformerades i större utsträckning än vad HAKI trak-dukarna 

gjorde, vilket sannolikt har påverkat slutresultatet. Då HAKITEC-dukarna smälte uppstod 

stora hål i duken och materialet smälte ut mot materialprovhållarens kanter. Det betyder att 

materialet ansamlades längre från gnisttändaren vid dessa försök jämfört med försöken med 

HAKI trak-dukarna, och på så sätt har det gett upphov till en längre antändningstid. Då det 

smälte hål i duken skedde inte brandspridningen för denna duk likadant som för en icke-smält 

duk, vilket i slutändan kan ha påverkat effektutvecklingen och röktätheten då det inte kan 

garanteras att allt material brann. Detta var speciellt tydligt gällande duken Fasad Light 200.  

Den maximala effektutvecklingen varierar relativt mycket från duk till duk. Den duk som 

uppnådde lägst effektutveckling var LAC 640 SL och detta skulle kunna bero på att den är 

flamskyddad och därmed inte antänder lika fort som de icke-flamskyddade dukarna. Dock 

uppnår HAKITEC FR, som också är flamskyddad, hög effektutveckling. Anledningen till att 

detta sker kan sannolikt förklaras med att dukarna består av olika material.  

Röktätheten var generellt högre för HAKI trak-dukarna än för HAKITEC-dukarna. HAKI 

trak-dukarna består samtliga av polyester täckt av PVC, medan HAKITEC-dukarna består av 

polyeten samt polypropen. Då det finns en tydlig gruppindelning av vilka material som 
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används i olika typer av väderskyddsdukar är det troligt att materialegenskaperna påverkar 

röktätheten hos de olika dukarna och i detta fall är det förmodligen PVC-hinnan på HAKI 

Trak-dukarna som ger den högre röktätheten. I alla försök var röktätheten väldigt låg i början 

för att sedan öka markant. Observera att röktätheten från test med konkalorimetern inte kan 

överföras direkt till verkligheten.  

Vid försöken var det svårt att veta hur duken skulle sättas fast för att få så representativt 

resultat som möjligt. Till en början testades det att endast lägga materialet löst på klossen och 

sedan in i provhållaren. När materialet utsattes för värme började duken deformeras och 

smälta vilket gjorde att den lossnade och drog ihop sig till en boll. Det testades också att häfta 

fast duken i den underliggande klossen. Detta fungerade bättre då duken i de flesta fall inte 

släppte från hållaren. Risken fanns dock att den lossnade vilket gjorde att repeterbarheten blev 

dålig då det inte kunde garanteras att duken hade exakt samma orientering och avstånd från 

gnisttändare i alla försök. Detta skulle kunna påverka resultaten. Efter att de två 

monteringsmetoderna testats beslöts det att alla dukar skulle fästas med häftstift i klossen.  

Vid försöken togs ej hänsyn till att klossen, på vilken materialprovet placeras ovanpå innan 

den sattes in i provhållaren, kommer att påverka tiden till det att materialprovet antänder. 

Beroende på vad klossen består av för material kommer den ha olika bra isoleringsförmåga. I 

vårt fall användes den typ kloss som rekommenderas i standarden, alltså ett icke brännbart 

material inlindat i aluminiumfolie. För att få ett resultat som bättre återspeglar verkligheten 

borde istället en kloss används vilken tillåter en luftspalt att finnas på baksidan av 

materialprovet, då väderskyddsdukar monteras med luft på båda sidorna av duken vid 

användning. 

5.2 Europastandard EN ISO 11925-2 
Europastandarden EN ISO 11925-2 används för att testa byggprodukters antändlighet vid 

direktkontakt med en låga och fungerar idag även som svensk standard. Av denna anledning 

var det relevant att testa produkterna enligt denna metod. EN ISO 11925-2 är en av metoderna 

vid klassificering av material enligt det europeiska klassificeringssystemet EN 13501-1. EN 

ISO 11925-2 innehåller två huvudmoment vilka båda ska genomföras med godkänt resultat 

för att materialet ska klara testet. Dessa moment är kantantändning samt ytantändning, och 

sex deltest ska göras per material för respektive moment. Då materialet, i detta fall dukarna, 

har en trådstruktur som skiljer sig i respektive trådriktning ska tre av de sex deltesterna göras i 

vardera trådriktningen. Är ytbehandligen olika på dukens fram och baksida ska sex deltester 

göras på vardera sidan. Dessa tester genomfördes på SPs testanläggning i Borås.  

5.2.1 Utförande 

Sex dukar testades enligt EN ISO 11925-2 där tre dukar var av typen HAKITEC (HAKITEC 

FR, HAKITEC 320, Fasad Light 200) och tre av HAKI Trak (LAC 640 SL, LAC 640 och 

Mehler 8836 5340). Dukarna klipptes till (250 mm×90 mm) och monterades i en 

materialprovshållare. Dessa skruvades sedan på plats i ett dragskåp så att de hängde vertikalt. 

Under materialprovshållaren ställdes en aluminiumform i vilken en bit filterpapper låg. Bild 

på materialprovshållaren visas i Bild 5:16 nedan. 
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Bild 5:16 Materialprovet skruvades fast i en U-formad hållare.  

Vid uppkomst av droppar från materialet landade således dessa i formen och antände 

eventuellt filterpappret. I dragskåpet, som visas i Bild 5:17 nedan, fanns en gasbrännare 

fastmonterad på en skena på vilken brännaren sköts fram för att antända materialet och sedan 

drogs tillbaka då lågan ej längre skulle ligga an mot detta. Gasbrännarens låga var 20 mm och 

detta undersöktes med ett speciellt mätverktyg, som visas i Bild 5:18 nedan. 

 

Bild 5:17 Dragskåpet i vilket materialprovet placerades.  
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Bild 5:18 Materialprovet monteras vertikalt i dragskåpet så att detta hänger över 
aluminiumformen. Lågans längd kontrollerades med ett specialutformat mätverktyg.  

Gasbrännaren vinklades så att lågan antände materialet i en vinkel på 45°. För att säkerställa 

repeterbarheten för avståndet mellan lågan och materialprovet användes ett mätverktyg som 

placerades på brännarens topp. Med detta monterat kunde korrekt avstånd ställas in inför 

respektive provning. Vid kantantändning var avståndet mellan brännarens mynning och 

materialet 16 mm och vid ytantändning 5 mm. Bilder på de båda mätverktygen visas i Bild 

5:19 och Bild 5:20 nedan. 

 

Bild 5:19 Mätverktyg för kantförsöken. 

   

Bild 5:20 Mätverktyg för ytförsöken.

Innan testen påbörjades kontrollerades luftflödets hastighet längst den vertikala centralaxeln i 

dragskåpets skorsten, detta uppmättes till 0,64 m/s vilket var inom ramen för vad standarden 

tillät (0,7±0,1). 

Vid utförandet av testerna undersöktes respektive duk på tre sätt, kantantändning, 

ytantändning på framsidan samt ytantändning på baksidan. EN ISO 11925-2 delas upp i två 
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olika tester. Utförandet för båda är detsamma, dock varierar tiden under vilken materialet 

utsätts för en låga, 15 sekunder eller 30 sekunder. Deltestet startades i samma tidpunkt som 

lågan lades an mot materialet. Då lågan applicerades i 15 sekunder följde en observationstid 

på 5 sekunder, alltså avslutades deltestet efter 20 sekunder. Då lågan låg an i 30 sekunder 

följde en observationstid på 30 sekunder, alltså avslutades deltestet vid 60 sekunder. För att 

ett material ska klara ett deltest ska flamtoppen ej passera 150 mm över 

flamappliceringspunkten. Bild 5:21 och Bild 5:22 nedan visar hur det ser ut när ett kant- 

respektive ett ytantändningsförsök genomförs.  

 

Bild 5:21 Kantantändning. 

 

Bild 5:22 Ytantändning.
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Då det vid utförandet saknades tillräcklig mängd duk för att genomföra både ett 15 sekunders-

test och ett 30 sekunders-test bestämdes det att två kanttester på 30 sekunder för samtliga 

dukar skulle genomföras. Anledningen till detta var att material generellt har svårare att klara 

en kantantändning än en ytantändning och att 30 sekunders-testet är svårare klara än 15 

sekunders-testet. Klarade dukarna båda kanttesterna genomfördes ett fullständigt 30 

sekunders-test. Klarade dukarna ej båda kanttesterna kunde slutsatsen dras att dukarna ej 

klarar att fullt 30 sekunders-test och istället övergick testandet till ett fullt 15 sekunders-test. 

5.2.2 Resultat 

Det gjordes ett kantförsök och två olika ytantändningsförsök, ett försök på respektive , och 

där samtliga försök innefattar sex stycken deltester. Resultaten från samtliga försök redovisas 

för respektive duk nedan. För mer ingående resultat, se Bilaga D.  

För att ett material ska godkännas enligt standarden ska något av resultaten nedan uppnås: 

- Klara 6 av 6 deltester vid samtliga antändningsätt, det vill säga kantantändning, 

ytantändning framsida samt ytantändning baksida. 

- Klara 5 av 6 deltester samt ytterligare 2 kontrolltester. 

Kontrolltesterna utförs enligt samma uppställning som i det deltest där 1 av 6 provkroppar ej 

klarade deltestet. Kontrolltesterna utförs för att säkerställa att provkroppen ej fallerade 

deltestet på grund av tillfälligheter. 

Resultatet som ges vid ett genomförande av EN ISO 11925-2 kan översättas till olika klasser 

enligt det europeiska klassificeringssystemet EN 13501-1, se Figur 5:15. EN ISO 11925-2 kan 

ej användas för att undersöka europaklass A1 och A2. För Europaklasserna B, C och D måste 

förutom ett godkänt 30 sekunders-test även utföras kompletterande tester, alltså kan inte 

någon av dessa klasser säkerställas endast genom EN ISO 11925-2. Ett materialprov som 

klarar 15 sekunders-testet uppnår kraven för att klassas som klass E. Klass F uppfylls för de 

materialprov som ej klarar 15 sekunders-testet.  
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Figur 5:15 Endast klasserna B, C, D, E och F är intressanta för EN ISO 11925-2, se de 
rödmarkerade fälten. Flammorna får ej överstiga 150 mm räknat från antändningspunkten 
inom observationstiden, 20 sekunder för 15 sekunders-testet eller 60 sekunder vid 30 
sekunders-testet. Källa: Blomqvist et al, 2013.  

HAKITEC FR 

Observationer som gjordes under försöken var att duken antände och flammade så länge lågan 

var applicerad direkt mot duken. Så fort det brann ett så pass stort hål i materialet att 

tillräckligt hög temperatur inte längre kunde upprätthållas slocknade flamman. I Tabell 5:10 

nedan redovisas resultatet av försöken. I första kolumnen beskrivs respektive försök och i 

andra kolumnen visas bilder på de respektive försöken.  
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Tabell 5:10 Redovisar resultat och bilder av försöken för duken HAKITEC FR. 

Försök  Bilder 

Kantantändning – 30 sekunder 

Vid kantantändning antände dukarna direkt 

i alla försök. Flammorna nådde inte höjden 

150 mm vid något av de sex försök som 

genomfördes. Vid två försök bildades 

brinnande droppar. Dessa var dock väldigt 

få och antände aldrig filterpappret. Duken 

klarade alltså detta test. 

 

Ytantändning (ej struktur) – 30 sekunder 

Dukarna antände mellan 3-5 sekunder. 

Flammorna nådde aldrig 150 mm och inga 

brinnande droppar bildades under något av 

de sex försöken. Duken klarade alltså detta 

test. 

Ytantändning (struktur) – 30 sekunder 

Provkropparna antände mellan 4-6 

sekunder. Flammorna nådde aldrig 150 mm 

och endast en gång bildades brinnande 

droppar. Dessa var precis som vid kanttestet 

väldigt få och antände aldrig filterpappret. 

Duken klarade alltså detta test. 

 

 

Som kan utläsas i Tabell 5:10 ovan klarade duken alla försök, vilket också betyder att den 

klarade hela 30 sekunders-testet. Detta innebär en klassning, enligt europaklassystemet, som 

är bättre än europaklass E.  
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HAKITEC 320 

Vid dessa försök började duken smälta innan den antände. Två 30 sekunders-kanttester 

gjordes och duken klarade inte något av dessa tester. Därför ansågs det rimligare att göra ett 

helt 15 sekunders-testet istället för att fullfölja 30 sekunders-testet. I Tabell 5:11 nedan 

beskrivs resultaten av respektive försök. Även bilder vid respektive försök visas i samma 

tabell.  

Tabell 5:11 Redovisar resultat och bilder av försöken för duken HAKITEC 320.  

Försök Bilder 

Kantantändning – 15 sekunder 

Provkropparna antände mellan 0-3 

sekunder. Vid fyra av testerna nådde 

flammorna 150 mm innan avslutat test. 

Brinnande droppar bildades vid alla sex 

tester och dessa brinnande droppar antände 

filterpappret vid fyra av sex försök. Duken 

klarade alltså inte detta försök.  

 

Ytantändning (ej struktur) – 15 sekunder 

Provbitarna antände mellan 7-8 sekunder. 

Flammorna nådde 150 mm vid fem av de 

sex testerna och brinnande droppar bildades 

vid två tester. Dropparna antände dock 

aldrig filterpappret. Duken klarade inte detta 

försök.  

Ytantändning (struktur) – 15 sekunder 

Provbitarna antände vid dessa försök mellan 

4-6 sekunder. Vid tre av försöken nådde 

flammorna höjden 150 mm och vid två av 

testerna bildades brinnande droppar. Inga av 

dessa droppar antände dock filterpappret. 

Totalt sett klarade duken inte detta försök.  
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Som visas i Tabell 5:11 ovan klarar inte duken något av de tre försöken, kant, yta framsida 

och yta baksida. Det innebär att duken inte uppnår resultat för att nå klassificering E enligt 

europaklassystemet.  

Fasad Light 200 

Denna duk smälte bort i snabb takt och flammorna som observeras är små. Även denna duk 

utsattes för två 30 sekunders-tester och den klarade inte något av dessa försök. Därför gjordes 

ett 15 sekunders-test istället för 30 sekunders-testet. I Tabell 5:12 nedan redovisas resultat och 

bilder för de olika försöken.  

Tabell 5:12 Redovisar resultat och bilder av försöken för duken Fasad Light 200. 

Försök Bilder 

Kantantändning – 15 sekunder 

Duken antände direkt när flamman 

applicerades vid alla försök. Vid tre av 

försöken nådde flammorna 150 mm innan 

avslutat försök. Även brinnande droppar 

bildades vid dessa tre försök men 

filterpappret antändes aldrig. Duken klarade 

totalt sett inte detta test.  
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Ytantändning (ej struktur) – 15 sekunder 

Vid detta försök antändes duken mellan 2-4 

sekunder. Flammorna nådde 150 mm vid 

fyra av de sex försöken och det bildades 

brinnande droppar vid alla försök. Dock 

antändes inte filterpappret vid något av 

dessa försök. Duken klarade inte detta 

försök.  

Ytantändning (struktur) – 15 sekunder 

Provkropparna antände mellan 2-3 sekunder 

efter flamman applicerats. Vid tre av de sex 

testerna nådde flammorna höjden 150 mm 

och brinnande droppar bildades också vid 

dessa tre tester. I två av de tre fall där 

droppar bildades antände också 

filterpappret. Duken klarade alltså inte detta 

försök.  
 

 

I Tabell 5:12 kan det utläsas att duken inte klarar något av de tre försöken som genomförts. 

Duken uppnår därmed inte godkänd nivå för klass E enligt eurokodsystemet.  

LAC 640 SL 

Under försöket observerades det att så länge lågan var direkt applicerad mot duken brann den, 

men så fort den togs bort slutade duken i de flesta fall att flamma. Precis som i föregående 

försök utsattes duken för två 30 sekunders-tester för att se om den skulle kunna klara denna 

nivå. I detta fall ansågs duken kunna klara detta och därför gjordes resterande tester också på 

nivån 30 sekunder. I Tabell 5:13 visas resultat och bilder från försöken.  
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Tabell 5:13 Redovisar resultat och bilder av försöken för duken LAC 640 SL. 

Försök Bilder 

Kantantändning – 30 sekunder 

Då lågan applicerades antände duken direkt. 

Vid ett av sex försök nådde flammorna 150 

mm. För att kontrollera att duken klarar 

testet gjordes två extra försök. Vid dessa 

extratest nådde flammorna inte 150 mm. 

Inga brinnande droppar bildades. Detta 

innebär att duken klarade test. 

 

Ytantändning (ej struktur) – 30 sekunder 

Vid dessa tester antände duken efter 8-9 

sekunder efter lågans applicering. 

Flammorna nådde inte nivån 150 mm vid 

något av de sex försök som gjordes. Inga 

brinnande droppar bildades. Duken klarade 

alltså detta test. 

Ytantändning (struktur) – 30 sekunder 

Provkropparna antände mellan 7-9 sekunder 

i detta test. Vid två av sex försök nådde 

flammorna 150 mm. Inga brinnande droppar 

bildades. Eftersom flammorna slog över vid 

två tester klarade duken inte detta test. 

 

 

Duken klarade två av tre fullständiga försök, se Tabell 5:13 ovan, vilket inte är tillräckligt för 

att klara testet. Eftersom duken klarade försöket med appliceringen 30 sekunder skulle även 

dessa försök godkännas för 15 sekunders-appliceringen. Vid det sista försöket, 

kantantändning (struktur), nådde flammorna gränsen efter 26 respektive 16 sekunder i de två 

test som inte var godkända. Det test där flammorna inte nådde gränsen 150 mm förrän efter 

26 sekunder hade varit godkänt i ett 15 sekunder-test, men det hade inte det andra testet varit 

då en duk som testas med 15 sekunders applicering inte får uppnå gränsvärdena inom 20 
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sekunder. Därför gjordes två kontrollerande tester för att se om duken med garanti skulle 

klara ett 15 sekunders-test. Det första testet var godkänt men det andra nådde gränsen 150 mm 

efter 16 sekunder. Detta innebär att det inte kan garanteras att duken hade klarat ett 15 

sekunders-test. På grund av detta kan ingen klassificering enligt europaklassystemet göras.  

LAC 640  

Under detta test observerades det att duken brann väldigt bra. Så fort duken antänt brann den 

tills hela materialet var bortbrunnet. Det gjordes två 30 sekunders-tester för att undersöka om 

möjligheten att klara den nivån. Denna duk brann dock så bra att det var uteslutet att denna 

skulle klara varken 30 eller 15 sekunders-testet. Därför gjordes endast två orienterande tester 

för respektive försök. Kantantändningsförsöken testades, som nämnts tidigare, i 30 sekunder, 

medan ytantändning (både struktur och ej struktur) testades i 15 sekunder. I Tabell 5:14 nedan 

visas resultaten från dessa försök och även bilder på dukens utseende efter att testerna 

genomförts.  

Tabell 5:14 Redovisar resultat och bilder av försöken för duken LAC 640. 

Försök Bilder 

Kantantändning – 30 sekunder 

Vid de två test som genomfördes antände 

duken direkt. Vid båda testen nådde 

flammorna nivån 150 mm snabbt. Inga 

brinnande droppar bildades. Duken klarade 

inte detta test. 
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Ytantändning (ej struktur) – 15 sekunder 

Vid applicering av lågan antände duken vid 

dessa två test efter 6 respektive 10 sekunder. 

Kort därefter nådde flammorna 150 mm. 

Inga brinnande droppar bildades. Duken 

klarade alltså inte detta test.  

Ytantändning (struktur) – 15 sekunder 

Vid båda dessa test antände duken efter 6 

sekunder. I båda testerna nådde flammorna 

höjden 150 mm. Inga brinnande droppar 

bildades. Det betyder att duken inte klarade 

testet.   

 

 

Som visas i Tabell 5:14 ovan klarar duken inte något av testerna. Det innebär att duken inte 

uppnår nivån för klass E enligt eurokodsystemet.  

Mehler 8836 5340 

Vid försöken av Mehler-duken gjordes inga speciella observationer. Även vid test av denna 

duk gjordes två 30 sekunders-försök för att bestämma vilket test som sedan skulle utföras. 

Duken ansågs inte klara detta test och därför gjordes 15 sekunders-testet. I Tabell 5:15 nedan 

kan resultat från försöken utläsas samt bilder visas. 
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Tabell 5:15 Redovisar resultat och bilder av försöken för duken Mehler 8836 5340. 

Försök Bilder 

Kantantändning – 15 sekunder 

Vid applicering av lågan antände duken 

direkt i alla försök. Vid fem av sex försök 

nådde flammorna 150 mm inom 

försökstiden. Inga brinnande droppar 

bildades. Duken klarade inte detta test.  

 

Ytantändning (ej struktur) – 15 sekunder 

Duken antände vid dessa försök efter 5-7 

sekunder. Flammorna nådde inte 150 mm 

vid något av de sex testerna. Det bildades 

inga brinnande droppar. Duken klarade 

alltså detta test.  

Ytantändning (struktur) – 15 sekunder 

Vi detta försök antände duken mellan 4-7 

sekunder. Flammorna nådde inte 150 mm 

vid något av testerna. Inga brinnande 

droppar bildades. Duken klarade detta test.  

 

 

Som Tabell 5:15 visar klarar duken de båda ytförsöken men inte kantförsöket. Det innebär att 

duken inte uppnår nivån för klass E enligt europaklassystemet.  
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Sammanfattning av resultat 

I Tabell 5:16 nedan redovisas alla dukars sammanfattade resultat.  

Tabell 5:16 Redovisar om duken klarade 30- respektive 15 sekunders-testet eller ej samt 
vilken klassning duken därmed får. 

Duk 30 sekunder 15 sekunder Eurokodklassning* 

HAKITEC FR Godkänd Godkänd ≥E 

HAKITEC 320 Underkänd Underkänd F 

Fasad Light 200 Underkänd Underkänd F 

LAC 640 SL Underkänd - Kan ej klassificeras 

LAC 640 Underkänd Underkänd F 

Mehler 8836 5340 Underkänd Underkänd F 

* Huvudklassificering (brinnande droppar och rökproduktion ej angivet).  

5.2.3 Analys av resultat 

Efter genomförda tester och bearbetning av resultat konstaterades det att de dukar som inte 

var flamskyddade var betydligt sämre än de dukar som var flamskyddade. HAKITEC FR var 

den duk som klarade sig bäst då den klarade testet med exponeringstiden 30 sekunder. Den 

duk som klarade sig sämst var LAC 640.  

Det är svårt att dra en slutsats om klassningen på duken LAC 640 SL. Detta på grund av att 

denna duk precis inte klarade 30 sekunders-testet. Tyvärr kan inte heller 15 sekunders-testet 

garanteras då flammorna översteg 150 mm redan efter 16 sekunder vid två tester och då ett 

helt 30 sekunders-försök redan genomförts fanns det inte tillräckligt med material för att göra 

ett helt 15 sekunders-försök också. För att garantera att duken skulle klarat ett 15 sekunders-

försök skulle duken motstått i minst 20 sekunder. Vid de två fall flammorna översteg 150 mm 

efter 16 sekunder gjorde de det endast en gång, därefter nådde flammorna endast lägre höjder. 

Detta kan bero på att det bildats oförbrända brandgaser i kammaren som sedan antänder 

ovanför gränsen 150 mm. Ytterligare observation som gjordes var att så fort lågan togs bort 

slocknade duken i de flesta fall och då exponeringstiden är 15 sekunder vid det kortare 

försöket så finns möjligheten att duken hade slocknat innan lågorna hunnit nå 150 mm. Det 

kan, som nämnts tidigare, inte garanteras att duken hade klarat ett 15 sekunders-test, men 

möjligheten finns.  

Vid de två inledande 30 sekunders-testerna för duken LAC 640 konstaterades det att denna 

duk varken skulle klara 30 eller 15 sekunders-testet då flamspridningen var väldigt snabb. 

Därför gjordes bara två deltester på respektive försök och duken klarade inte något av dessa 

deltester.  

Under testerna gjordes observationer också på dukarnas droppning. Samtliga HAKITEC-

dukarna droppade mer eller mindre, medan HAKI Trak-dukarna inte droppade alls. Det var i 

vissa fall svårt att se om dropparna antände filterpappret eller ej, då det var möjligt att det 

endast var det droppade dukmaterialet som fortfarande brann då det landade i 

aluminiumformen.  
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Då duken antänt hände det i ett par fall att duken släppte ur hållaren och vek sig bort från 

tändkällan. I dessa fall drog duken sig också uppåt vilket betyder att risk fanns att flammorna 

nådde 150 mm tidigare än vad de skulle gjort om duken inte hade släppt ur hållaren. Detta ger 

ett konservativt resultat.  

Då denna standard ska genomföras ska egentligen det material som ska testat konditioneras i 

minst 48 timmar innan testet. I detta fall var detta inte möjligt att göra och avvikning från 

standard gjordes således. Huvudsyftet med konditionering är att alla provbitar ska innehålla 

samma mängd fukt och temperatur och eftersom de material som testades består av 

plastmaterial, som inte absorberar fukt, hade konditionering sannolikt inte påverkat resultatet.  
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6 Diskussion 
I många av de rapporter som har studerats i detta arbete är det huvudsakligen fokus på 

tältdukar och inte väderskyddsdukar. I SPs rapport 2013:30 testades 15 olika dukar, varav 

endast två var väderskyddsdukar. Om en jämförelse görs mellan de tidigare resultaten som 

finns för tältdukar och de resultat för väderskyddsdukar som togs fram i detta arbete visar det 

sig att alla tältdukarna klarade minst europaklass E medan de väderskyddsdukar som testades 

inte uppnådde någon klassning alls. Det betyder att det idag finns textila membran på 

marknaden vilka kan motstå brand bättre än dagens väderskyddsdukar. De regler och krav 

som finns för tältdukar är relativt omfattande i förhållande till de regler och krav som ställs på 

väderskyddsdukar, trots att tillämpningsområdet för båda typerna av dukar i viss mån liknar 

varandra. Alltså finns redan teknik och kunskap om hur brandtåliga dukar tillverkas, men i 

fallet med väderskyddsdukar är det snarare krav på brandsäkerhet som saknas.  

I den tidigare studien Fire tests with textile membranes on the market - results and method 

development of cone calorimeter and SBI test methods vilken utförts av SP testades textila 

membran i konkalorimetern och då med de två strålningsnivåer, 35 kW/m2 och 50 kW/m2. 

Vid strålningsnivån 50 kW/m2 antände alla dukar, de gjorde de dock inte på strålningsnivån 

35 kW/m2. I rapporten rekommenderas att vid framtida försök utgå 50 kW/m2 strålningsnivå, 

för att försäkra sig om att materialprovet antänder, men om provet även antänder vid 35 

kW/m2 bör denna strålningsnivå användas istället. Dessa två strålningsnivåer är dubbelt så 

höga som de strålningsnivåer som testades på väderskyddsdukarna, 15 kW/m2 och 25 kW/m2, 

och vid dessa försök antände alla dukar vid 25 kW/m2 och LAC 640 antände till och med vid 

nivån 15 kW/m2. Detta är ytterligare en parameter som bekräftar att väderskyddsdukar är 

sämre ur brandsynpunkt än de andra typerna av textila material som testades i den tidigare 

studien av SP. 

Vid jämförelse av tester i konkalorimetern och tester enligt standard EN ISO 11925-2 så 

visade resultaten att det var samma duk som var sämst respektive bäst i de båda försöken, 

alltså LAC 640 respektive HAKITEC FR. Det visar att även om testet i konkalorimetern inte 

är helt representativt för verkligheten, på grund av exempelvis dukens orientering och att den 

kloss som fungerar som underliggande material isolerar underifrån, fås det en indikation på 

huruvida duken brinner bra eller dåligt. 

I detta arbete har endast experiment med liten flamma (EN ISO 11925-2) utförts på 

väderskyddsdukarna, vilket i verkligheten skulle kunna jämföras med antändning via 

cigarettändare. I verkligheten är det mer troligt att brand sprider sig till väderskyddsdukar via 

exempelvis intilliggande brinnande material, vilket bättre hade motsvarats av ett SBI-test (EN 

13823). För att gå vidare med studier på detta område rekommenderas därför att SBI-tester 

eller fullskaligförsök genomförs. 

Vid de båda testmetoderna som använts i detta arbete visade det sig att dukarna överlag är 

dåliga. Däremot var skillnaden mycket tydlig gällande de olika dukarnas brandbeteende. 

HAKITEC-dukarna består av polyeten och HAKI Trak-dukarna består av polyester. Den 

största skillnaden på dessa olika dukars brandbeteende var att dukarna bestående av polyeten, 

alltså HAKITEC-dukarna, bildar brinnande droppar, medan HAKI Trak-dukarna inte droppar 

alls. Ytterligare en skillnad var att polyesterdukarna brann med stora flammor, medan 

polyetendukarna snarare smälte bort och hade en flamfront där flammorna var små. Vid 

försök i konkalorimetern brann hela provbiten samtidigt då denna var horisontellt placerat och 

hela arean utsattes för värmestrålningen samtidigt. I verkligheten är dukarna både horisontellt 

och vertikalt monterade samt brinner av vartefter flamfronten sprider sig. Brandförloppet som 

uppstår vid tester i konkalorimetern är alltså inte helt representativt med verkligheten. Dock 
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kan vertikala tester i konkalorimetern genomföras och det är möjligt att dessa tester hade gett 

ett mer representativt resultat än de horisontella testerna som utfördes i detta arbete.  

En av slutsatserna som drogs i rapporten om datorsimulering av brand i textila vävnader var 

att flamman var tvungen att nå taket och brinna hål i detta för att naturlig brandgasventilering 

skulle ske, men att då skulle utrymningsförhållandena redan vara kritiska. Sannolikheten att 

väderskyddsduken antänder direkt i taket är liten i förhållande till antändning i väggen med 

tanke på att många av de potentiella tändkällor som finns återfinns vid lägre höjder. Därför 

kan det inte utgås från att naturlig brandgasventilering kommer ske vid brand i en textil 

vävnad, utan det måste finnas andra sätt att ventilera ut brandgaserna på vid behov.  

Baserat på de resultat som givits vid experimenten i detta arbete samt vad som framkommit i 

litteraturstudien finns det ej stöd för att naturlig brandgasventilation kommer att ske vid brand 

i väderskyddsdukar. En följd av att brandgaserna ej ventileras bort är således att utrymningen 

från bygget försvåras. Väderskydd är i många fall byggda just för att innesluta bygget och 

därmed kommer även brandgaserna att inneslutas. Det ska dock tilläggas att väderskydd ofta 

innesluter stora volymer och för att kritiska utrymningsförhållanden ska uppstå krävs stora 

mängder rök för att fylla detta utrymme.  

Effektutvecklingen är förhållandevis låg för alla dukar och därmed är även spridningsrisken 

via strålning låg, det som istället utgör störst risk för brandspridning är brinnande doppar från 

dukarna. Även om naturlig brandgasventilation inte är troligt att uppstå kommer delar av den 

producerade röken att ventileras bort omedelbart då duken är tunn och vid brand kommer 

röken att produceras både på insidan och utsidan av väderskyddet. En annan svårighet har 

varit att förstå hur en brand i fullskala kan bete sig då det varit svårt att skala upp resultaten 

från de små materialproven som eldats. I konkalorimetern har delar materialproven ofta smält 

bort eller brunnit upp på väldigt kort tid innan försöket avslutats vilket lett till dålig 

repeterbarhet mellan provbitarna. 

Enligt produktinformation som har erhållits för duken LAC 640 SL är duken europaklassad 

som B.s2.d0. Vid försök enligt samma standard klarade duken inte den höga klassning som är 

given i informationen. Vid försöket klarade duken endast kantantändingsförsöket och det ena 

ytantändningsförsöket. För att konstatera att duken inte klarade det sista ytantändingsförsöket 

var det tvunget att genomföras två kontrolltester. Duken underkändes i ett av dessa tester och 

på så sätt blev hela 30 sekunders-försöket underkänt. Om duken hade klarat det försöket hade 

möjligheten funnits att genom ytterligare tester uppfylla den klassning som 

produktinformationen gav, men istället kan duken som bäst klassas som europaklass E. Det 

kan alltså vara väldigt små marginaler som gör stor skillnad på dukens klassning.  

Dukarna LAC 640 och Mehler 8836 5340 består av samma material i kärnan och ändå brinner 

LAC 640 betydligt bättre. Den skillnad som finns på dessa dukar är att LAC 640 är 

ytbehandlad med CLEANGARD®, vilket gör ytan lätt att tvätta av. Det har undersökts vad 

CLEANGARD® innehåller men ingen information om detta har hittats. Risken finns att i 

denna ytbehandling finns ämnen som gör att duken brinner bättre än vad den annars skulle 

gjort. Även LAC 640 SL är behandlad med CLEANGARD® och skulle därmed också kunna 

vara negativt påverkad av detta. 
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7 Rekommendationer 
Baserat på de litteraturstudier samt egna försök som gjorts i detta arbete kan konstateras att 

väderskyddsdukar är mycket lättantändliga. Då det idag inte ställs tillräckliga krav på 

väderskyddsdukar har det tagits fram rekommendationer på vad väderskyddsdukar bör klara 

av enligt författarna till arbetet. Dessa rekommendationer har baserats både på information 

från litteraturstudien samt de egna laboratorieförsöken.  

 Väderskyddsdukar bör vara tillräckligt brandbeständiga för att uppnå minst 

europaklass E. 

 Väderskyddsdukar bör självslockna då flamman eller antändningskällan tas bort. 

 Väderskyddsdukar bör inte bilda brinnande droppar vid test med liten flamma. 

Rekommendationerna har tagits fram med hänsyn till att väderskyddsdukar idag är mycket 

brännbara och dessa rekommendationer är direkta åtgärdsförslag för att minska de risker som 

anses leda till allvarligare konsekvenser. Dessa risker är väderskyddsdukarnas 

lättantändlighet, brandspridning till omkringliggande material samt dålig personsäkerhet på 

byggen vid händelse av brand där väderskydd används. 

Författarna till arbetet anser att dessa rekommendationer är rimliga att genomföra då det idag 

redan finns dukar som uppfyller samtliga av dessa åtgärder, samt att rekommendationerna bör 

fungera som vägledning till dess att utförligare studier på området genomförts. 
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8 Slutsats 
Av de sex väderskyddsdukar som testades i detta arbete var det bara en, HAKITEC FR, som 

klarade 30 sekunders-testet och därmed kunde kan klassas som europaklass E eller högre. 

Fyra av dukarna klarade inte 15 sekunders-testet och fick således klass F vilket innebär att de 

inte klarade kraven för att europaklassas. Dock kunde LAC 640 SL inte klassas alls på grund 

av bristande material och därmed ofullständiga försök. LAC 640 SL hade sannolikt klarat 15 

sekunders-testet, även om detta ej kan styrkas. Slutsatsen är att de dukar som presterade bäst 

var de vilka har behandlats med flamskyddsmedel. Flamskyddsmedel är alltså en viktig och 

välfungerande åtgärd för att minska antändligheten hos väderskyddsdukar. 

Efter genomfört arbete kan konstateras att ytbehandlingen i stor grad är avgörande för hur 

textila dukar brinner. I litteraturstudien påvisades att dukar med olika kärnmaterial men med 

samma ytbehandling betedde sig likartat vid brand. Lika så under de egengenomförda 

experimenten på SP samt i konkalorimetern noterades det att en duk som var ytbehandlad 

med flamskyddsmedel motstår brand betydligt bättre än en duk utan.  

Väderskyddsdukar är sämre än många andra testade textila membran, exempelvis tältdukar, 

vilket kan vara ett resultat av att krav på tältdukar finns i Sverige idag men inte krav på 

väderskyddsdukar. Denna slutsats har kunnat dras genom att jämföra tidigare utförda 

experiment på textila membran med de som utförts på väderskyddsdukarna i detta arbete. 

Kontentan av detta är att studier som behandlar textila membran men ej specifikt undersöker 

väderskyddsdukar kan ge vilseledande information, då väderskyddsdukar överlag är mycket 

sämre. Det kan också konstateras att vid konkalorimeterförsök på väderskyddsdukar bör 

strålningsnivån snarare sättas till 25 kW/m2 än 50 kW/m2, då alla väderskyddsdukar vid 

genomförda försök antände vid den nivån.  

Angående personsäkerheten på byggarbetsplatser där väderskydd används är det svårt att säga 

hur utrymningsförhållandena blir då det brinner i dukarna. Den låga effektutvecklingen hos 

dukarna som har testats i detta arbete talar för en låg rökgasproduktion och därmed bättre 

utrymningsförhållanden samtidigt som konstaterandet att naturlig brandgasventilation ej är 

troligt talar för försämrade utrymningsförhållanden. Slutsatsen angående personsäkerheten på 

byggarbetsplatser blir således att djupare undersökningar på området krävs, samt att 

fullskaliga försök krävs för att förstå hur spridningen verkligen kommer att ske. 
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A. Bilaga – Europeiska klassificeringssystemet EN 13501-1 
Det europeiska klassificeringssystemet innehåller klasserna A1, A2, B, C, D, E och F. Figur 

A:1 visar de olika klasserna sam de kriterium som behöver uppnås för respektive klass. 

 

Figur A:1 Klasserna i det europeiska klassificeringssystemet. Källa: Blomqvist et al, 2013. 

 

  



 

  



 

B. Bilaga – Räddningstjänsternas svar  
Svar från räddningstjänst 1 

Görs några inspektioner av byggarbetsplatser för att säkerställa att alla brandrelaterade 

aspekter respekteras på byggen? Exempelvis utrymningsvägar, rutiner vid brand hos de 

anställda etc. 

Detta görs vid byggprocessen där byggherren i regel beskriver hur brandskyddet ser ut i 

byggprocessen. Vid större byggnationer brukar det finnas ett avsnitt i den första handlingen 

av brandskyddsdokumentet som ska upprättas enligt  BBR 5:12. Besök gör endast vid större 

byggnationer och då kollar man främst på hur brandskyddet byggs in i byggnaden och kanske 

inte lika mycket på de befintliga brandskyddet för byggnationen. Vi gör självklart även 

tillsyner om det är någon som anmäler in brister vid en byggnation. 

Känner ni till hur väderskyddsdukar används idag och även problematiken som kan uppstå 

med dessa då brand utbryter? 

Kan inte påstå att vi har någon vidare djup kunskap i frågan. Dock skulle jag kunna tänka mig 

att det skulle bli en rejäl brandspridning om duken inte är brandskyddad. 

Har ni erfarenhet av brand i väderskydd? Och i så fall, skulle ni kunna berätta mer om 

denna/dessa händelser? 

Det har vi inte. 

Det saknas förordningar som reglerar brandtekniska egenskaper hos väderskyddsdukar, har 

räddningstjänsten några egna krav? Om inte, vilka krav är lämpliga att ställa på dessa 

dukar? 

Räddningstjänsten har möjlighet att använda sig av skäligt brandskydd enligt 2kap. 2§ lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. Min bedömning är att den även är applicerbar i detta fall. 

Det är ju förstås rimligt att duken har någon form av brandmotstånd och dessutom även är 

flamskyddsbehandlad. 

Svar från räddningstjänst 2 

Görs några inspektioner av byggarbetsplatser för att säkerställa att alla brandrelaterade 

aspekter respekteras på byggen? Exempelvis utrymningsvägar, rutiner vid brand hos de 

anställda etc. 

Vi arbetar med tillsyn på byggarbetsplatser där vi följer upp det som ni frågar efter, se det 

bifogade dokumentet för en beskrivning av hur vi jobbar. Vi är långt ifrån att gå på alla 

byggarbetsplatser men de ställen som vi anser vara intressanta i bygglovsprocessen väljer vi 

ut att besöka under byggtiden. 

Känner ni till hur väderskyddsdukar används idag och även problematiken som kan uppstå 

med dessa då brand utbryter? 

Ja, vi känner till dem men har hittills gjort bedömningen att det inte är ett så stort problem att 

vi förelägger om det. 

Har ni erfarenhet av brand i väderskydd? Och i så fall, skulle ni kunna berätta mer om 

denna/dessa händelser? 

Vi har ingen erfarenhet av bränder i dessa dukar.  



 

Det saknas förordningar som reglerar brandtekniska egenskaper hos väderskyddsdukar, har 

räddningstjänsten några egna krav? Om inte, vilka krav är lämpliga att ställa på dessa 

dukar? 

Vi har heller ingen historia av att ställa krav på dukarnas egenskaper.  

Svar från räddningstjänst 3 

Görs några inspektioner av byggarbetsplatser för att säkerställa att alla brandrelaterade 

aspekter respekteras på byggen? Exempelvis utrymningsvägar, rutiner vid brand hos de 

anställda etc. 

Självklart gör vi tillsyner på byggarbetsplatser för att säkerställa att brandskyddet upprätthålls 

i detta skede. Under nybyggnationsfasen kan vi göra platsbesök och under renovering av 

befintlig verksamhet så gör vi tillsyn enligt LSO. Det är inte helt ovanligt att det under 

renovering även pågår normal verksamhet i vissa delar av fastigheterna vilket ställer höga 

krav på säkerheten. 

Känner ni till hur väderskyddsdukar används idag och även problematiken som kan uppstå 

med dessa då brand utbryter? 

Vi är väl medvetna om hur väderskyddsdukar används idag. 

Har ni erfarenhet av brand i väderskydd? Och i så fall, skulle ni kunna berätta mer om 

denna/dessa händelser? 

Vi har som tur är inte haft någon allvarlig händelse med brand som spridit sig till 

väderskyddsdukar. Insatserna som vi haft är till stor del att vindfånget i dukarna blir så stort 

att ställningar riskerar att rasa om det blåser mycket. 

Det saknas förordningar som reglerar brandtekniska egenskaper hos väderskyddsdukar, har 

räddningstjänsten några egna krav? Om inte, vilka krav är lämpliga att ställa på dessa 

dukar? 

Vi är tyvärr medvetna om att det inte finns några krav att ställa på dukarna och vi har än så 

länge inte heller ställt några egna krav. Vi har vid enstaka tillfällen tagit provbitar av 

befintliga dukar och eldat på. Erfarenheten vid dessa tillfällen är att dukarna har smällt men 

att processen avstannat då lågan tagits bort. Jag kan tycka att det är ett rimligt krav att ställa 

att dukarna inte skall fatta eld utan bara smälta och att energin som avges skall vara så låg att 

processen avstannar. 

  



 

C. Bilaga – Produktblad  
I Bild C:1-Bild C:6 nedan visas fullständig produktinformation för de respektive dukarna. 

Denna produktinformation har erhållits av HAKI AB. Läsbarheten kan tyvärr inte förbättras 

då dessa är de enda tillgängliga produktbladen. 

 
Bild C:1 Visar produktinformation för duken HAKITEC FR. 



 

 

 
Bild C:2 Visar produktinformation för duken HAKITEC 320. 

 



 

 
Bild C:3 Visar produktinformation för duken Fasad Light 200. 



 

 
Bild C:4 Visar produktinformationen för duken LAC 640 SL. Observera att den enligt detta 
produktblad heter LAC 650 SL, men det är samma duk som menas. 

 



 

 
Bild C:5 Visar produktinformation för duken LAC 640. 

  



 

 
Figur C:6 Visar produktinformation för duken Mehler 8836 5340.  

  



 

D. Bilaga – Resultat från försök enligt standard, EN ISO 
11925-2 

Nedan redovisas tabeller över de resultat som uppnåddes vid försök med respektive duk enligt 

standard EN ISO 11925-2.  

HAKITEC FR 
I Tabell D:1, Tabell D:2 och Tabell D:3 redovisas kantantändning, ytantändning (ej struktur) 

och ytantändning (struktur). Alla försök gjordes med exponeringstiden 30 sekunder.  

Tabell D:1 Resultat från försök "kantantändning 30 sekunder" för duken HAKITEC FR. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 Direkt - - - 

2 Direkt - - - 

3 Direkt - 8  - 

4 Direkt - - - 

5 Direkt - 22 - 

6 Direkt - - - 

 

Tabell D:2 Resultat från försök "ytantändning (ej struktur) 30 sekunder" för duken HAKITEC 
FR. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 5 - - - 

2 4 - - - 

3 4 - - - 

4 4 - - - 

5 3 - - - 

6 5 - - - 

 

  



 

Tabell D:3 Resultat från försök "kantantändning (struktur) 30 sekunder" för duken HAKITEC 
FR. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 6 - 18  - 

2 4 - - - 

3 6 - -  - 

4 4 - - - 

5 5 - - - 

6 5 - - - 

HAKITEC 320 

I Tabell D:4 redovisas resultat från kantantändningsförsök med exponeringstiden 30 

sekunder. I de tre följande tabellerna, Tabell D:5, Tabell D:6 och Tabell D:7, redovisas 

resultaten för kantantändning, ytantändning (ej struktur) respektive kantantändning (struktur) 

då exponeringstiden var 15 sekunder.  

Tabell D:4 Resultat från försök "kantantändning 30 sekunder" för duken HAKITEC 320. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 2 25 15 18 

2 1 25 10 31 

  

Tabell D:5 Resultat från försök "kantantändning 15 sekunder" för duken HAKITEC 320. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 Direkt 13 9 18 

2 3 13 11 17 

3 2 13 14 20 

4 2 - 18 - 

5 1 - 10 - 

6 1 19 6 14 

 



 

Tabell D:6 Resultat från försök "ytantändning (ej struktur) 15 sekunder" för duken HAKITEC 
320. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 8 18 - - 

2 7 17 19 - 

3 7 18 - - 

4 7 20 12 - 

5 7 19 - - 

6 8 - - - 

 

Tabell D:7 Resultat från försök "ytantändning (struktur) 15 sekunder" för duken HAKITEC 320. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 6 15 20 - 

2 4 - - - 

3 6 16 15 - 

4 6 20 - - 

5 6 - - - 

6 6 - - - 

 

Fasad Light 200  
Tabell D:8 redovisas resultat för duken Fasad Light 200 då den utsattes för kantantändning 

med exponeringstiden 30 sekunder. I de tre följande tabellerna, Tabell D:9, Tabell D:10 och 

Tabell D:11, redovisas resultaten för exponeringstiden 15 sekunder för kantantändning, 

ytantändning (ej struktur) samt ytantändning (struktur).  

  



 

Tabell D:8 Resultat från försök ”kantantändning 30 sekunder” för duken Fasad Light 200. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 2 20 13 20 

2 2 28 16 40 

 

Tabell D:9 Resultat från försök "kantantändning  15 sekunder" för duken Fasad Light 200. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 Direkt 17 13 - 

2 Direkt 20 13 - 

3 Direkt - -  - 

4 Direkt - - - 

5 Direkt 16 12 - 

6 Direkt - - - 

 

Tabell D:10 Resultat från försök "ytantändning (ej struktur) 15 sekunder" för duken Fasad 
Light 200. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 4 14 13 - 

2 4 - 18 - 

3 2 14 12 - 

4 3 20 18 - 

5 2 20 12 - 

6 2 - 14 - 

 

  



 

Tabell D:11 Resultat från försök "ytantändning (struktur) 15 sekunder" för duken Fasad Light 
200. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 2 16 18 19 

2 2 - - - 

3 3 19 15 - 

4 3 20 18 19 

5 3 - - - 

6 3 - - - 

 

LAC 640 SL 

I Tabell D:12Tabell , Tabell D:13 och Tabell D:14 nedan redovisas resultaten för 

kantantändning, ytantändning (ej struktur) respektive ytantändning (struktur). Samtliga försök 

genomfördes med exponeringstid 30 sekunder.  

Tabell D:12 Resultat för försök "kantantändning 30 sekunder" för duken LAC 640 SL. 

Försök nummer Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 Direkt 24 - - 

2 Direkt - - - 

3 Direkt - - - 

4 Direkt - - - 

5 Direkt - - - 

6 Direkt - - - 

7 (kontrolltest) Direkt - - - 

8 (kontrolltest) Direkt - - - 

 

  



 

Tabell D:13 Resultat för försök "ytantändning (ej struktur) 30 sekunder" för duken LAC 640 
SL. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 8 - - - 

2 8 - - - 

3 9 - - - 

4 8 - - - 

5 8 - - - 

6 8 - - - 

 

Tabell D:14 Resultat från försök "ytantändning (struktur) 30 sekunder" för duken LAC 640 SL. 

Försök nummer Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 7 - - - 

2 7 - - - 

3 8 - - - 

4 8 26 - - 

5 9 16 - - 

6 9 - - - 

7 (kontrolltest) 8 - - - 

8 (kontrolltest) 7 16 - - 

 

LAC 640  
I Tabell D:15 nedan redovisas resultaten för kantantändningsförsöken med exponeringstiden 

30 sekunder. I de följande två tabellerna, Tabell D:16 och Tabell D:17, redovisas de båda 

ytantändningsförsöken, båda med exponeringstiden 15 sekunder.  

  



 

Tabell D:15 Resultat från försök "kantantändning 30 sekunder" för duken LAC 640. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 Direkt 7 - - 

2 Direkt 9 - - 

 

Tabell D:16 Resultat från försök "ytantändning (ej struktur) 15 sekunder" för duken LAC 640. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 10 14 - - 

2 6 13 - - 

 

Tabell D:17 Resultat från försök "ytantändning (struktur) 15 sekunder" för duken LAC 640. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 6 15 - - 

2 6 15 - - 

 

Mehler 8836 5340 

Tabell D:18Tabell  nedan redovisar resultaten vid kantantändning och exponeringstiden 30 

sekunder för duken Mehler 8836 5340. I de efterföljande tre tabellerna, Tabell D:19, Tabell 

D:20 samt Tabell D:21 redovisas resultaten för försök vid kantantändning, ytantändning (ej 

struktur) och kantantändning (struktur). Samtliga tre för exponeringstiden 15 sekunder.  

Tabell D:18 Resultat från försök "kantantändning 30 sekunder" för duken Mehler 8836 5340. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 17 - - - 

2 Direkt 16 - - 

 

  



 

Tabell D:19 Resultat från försök "kantantändning 15 sekunder" för duken Mehler 8836 5340. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 Direkt 15 - - 

2 Direkt - - - 

3 Direkt 15 - - 

4 Direkt 14 - - 

5 Direkt 14 - - 

6 Direkt 15 - - 

 

Tabell D:20 Resultat för försök "ytantändning (ej struktur) 15 sekunder" för duken Mehler 
8836 5340. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 5 - - - 

2 6 - - - 

3 7 - - - 

4 6 - - - 

5 6 - - - 

6 7 - - - 

 

  



 

Tabell D:21 Resultat för försök "ytantändning (struktur) 15 sekunder" för duken Mehler 8836 
5340. 

Försök 
nummer 

Antändning av 
provkropp [s] 

Flammorna når 
150 mm [s] 

Brinnande 
droppar [s] 

Droppar antänder 
filterpapper [s] 

1 6 - - - 

2 7 - - - 

3 4 - - - 

4 7 - - - 

5 7 - - - 

6 6 - - - 

 


