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Brännbar isolering
Minska brandrisken vid förekomst av brännbar isolering.



» Kartläggning: Alla delar av konstruktionen
ska kartläggas. Både tak och väggar, så att
man vet var isoleringen finns.

» Exponering: Säkerställ att ingen brännbar
isolering exponeras (syns) genom exempel-
vis hål eller skador på väggar/taks ytskikt.

» Säker kabeldragning: All kabeldragning
genom konstruktion med brännbar isolering
ska undvikas i största möjliga mån. I de fall
där detta är nödvändigt ska genomföring-
en vara skyddad med krage. Detta för att
minska risken för att kablar skavs mot kan-
ter, kortsluts och orsakar brand.

» Varningstext: Väggar och tak med brännbar
isolering bör märkas upp med skyltar med
varningstexten ”Brännbar isolering – inga
heta arbeten”.

» Brännbart material: Håll ordning och reda
utomhus och lagra inget brännbart material
i närheten av ytterväggarna, för att undvika
risken för att en brand utomhus sprider sig
till fasad.

» Byt till säker isolering: Brännbar isolering
bör över tid ersättas med icke brännbar
isolering.

Fakta
Brännbar isolering, såsom expanderad eller strängs-
prutad polystyren (EPS / XPS), polyuretan (PUR) 
eller polyisocyanurat (PIR) används vanligtvis 
i konstruktionen på grund av ett antal positiva 
egenskaper relaterade till värmeisolering, mekanisk 
motstånd, låg vikt och prissättning. Brännbar iso-
lering har dock varit inblandad i ett antal allvarliga 
bränder över hela världen. En brand som har spridit 
sig till isoleringen är svår eller omöjlig att släcka 
från automatiska sprinklersystem eller manuella 
brandbekämpningsinsatser. Elden sprids snabbt och 
producerar tät energirik rök, ofta med byggnads- 
kollaps och total förlust som ett resultat.

Hur bör vi tänka?
Vid nybyggnation bör brännbar isolering (EPS/XPS, 
PUR, PIR) undvikas i största möjliga mån. Istället 
bör obrännbar isolering användas, såsom mineralull. 
I de fall där detta ändå övervägs rekommenderas att 
alltid kontakta ert försäkringsbolag Göta Lejon för 
rådgivning.

I det befintliga beståndet är det däremot av största 
vikt att kartlägga var det finns brännbar isolering för 
att kunna vidta en rad skadeförebyggande rekom-
mendationer för att minimera risken för bränder.
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