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Sammendrag og konklusjoner 
 
Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt som ble utført under forskningsavtalen mellom 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og SINTEF NBL. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 
har også bidratt med finansiering og som deltaker i styringskomitéen for prosjektet. Målet med prosjektet 
har vært å skape et grunnlag for at utvalgte byggevarer i plast skal kunne brukes på en brannsikker måte av 
ulike aktører (brannvesen, prosjekterende, arkitekter og utførende). Prosjektet er en videreføring av et 
forprosjekt som omhandlet samme tema, og som ble gjennomført i 2012[1]. I forprosjektet fikk vi 
indikasjoner på at bidrag i brann fra byggevarer i plast blant annet kan skyldes manglende kunnskap, og at 
produktene dermed er brukt feil forhold til hvordan branntekniske egenskaper er dokumentert. Vi ønsket å 
studere denne påstanden videre i dette hovedprosjektet. 
 
Vi har fokusert på byggevarer som som møter skepsis og negativ omtale i forhold til branntekniske 
egenskaper, som for eksempel sandwichpaneler med brennbart kjernemateriale. Det er også lagt vekt på 
visse typer bygninger, som driftsbygninger i landbruket, næringsbygg og lagerbygninger. For å få frem ny 
kunnskap om riktig bruk av de nevnte produktene, ble det gjort standardiserte tester i mindre skala og 
fullskala ad hoc-forsøk. 
 
Ved bruk av SBI(Single Burning Item)-metoden, studerte vi effekter på brannsikkerhet fra utettheter i 
kledningen til sandwichpaneler. Selv om ikke kledningsskader nødvendigvis gir en annen brannklassifisering 
i standardiserte tester, indikerte resultater fra eksperimentet at tilstanden til sandwichpanelene i virkelig 
bruk har betydning for de branntekniske egenskapene. Bruk av sandwichpaneler bør unngås der det kan 
oppstå skader på kledning, og tetting av hjørner og endekanter kan være kritisk. Vi anser det derfor som 
viktig å øke kompetansenivået om temaet hos brannvesen, aktører i byggebransjen og andre brukere av 
slike produkter. 
 
I fullskalatesten monterte vi byggevarer i plast i et hus som ble benyttet som nedbrenningsobjekt i en 
brannøvelse utført av Trøndelag brann- og redningstjeneste. Vi utførte både innendørs og utendørs tester 
av sandwichpaneler, plastplater, og plastvinduer. Innendørs fikk brannene gå til overtenning før de ble 
slokket. Utendørs utførte vi flere fasadetester som ble slokket, før det ble gjennomført fullstendig 
nedbrenning av huset. Sandwichpanelene bidro ikke til brannen under de gitte betingelsene. Det var 
tilsynelatende likt brannforløp i et rom med plastprodukter sammenlignet med et rom med trematerialer. 
Plastvinduene smeltet ikke under brannen, og det var vanskelig å ta hull på vinduene for å oppnå 
ventilasjon. Fasadetestene av sandwichpaneler bekreftet at brannbeskyttende kledning på begge sider av 
brennbart kjernemateriale kan være kritisk for å hindre brannspredning. Sandwichpanelet med 
metallkledning klarte seg godt gjennom hele nedbrenningen av huset, og det var kun gjennom skjøter i 
dette panelet at det ble observert flammer. 
 
Effekten på de branntekniske egenskapene fra ulike typer skader og utettheter på produkter med innkledt 
isolasjon, og som ved dokumentasjon oppfyller krav i henhold til norsk regelverk, bør studeres nærmere. 
Standardiserte produkttester gir informasjon om branntekniske egenskaper til et produkt i en 
forhåndsdefinert brann der produktene er i intakt tilstand, men gir ikke nødvendigvis svar på hvordan 
produktene oppfører seg i reelt bruk i en virkelig brann. Spesielt for sandwichpaneler kan det være 
hensiktsmessig å vurdere om de standardiserte testmetodene som benyttes for klassifisering er relevante. 
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Forkortelser og definisjoner 
 
BKL Brannklasse for byggverk 
DiBK Direktoratet for byggkvalitet 
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
EPS Ekspandert polystyren 
FIGRA Fire Growth RAte Index (SBI testparameter, se Vedlegg D.1) 
HCl Hydrogenklorid 
HCN Hydrogencyanid 
HRR av Gjennomsnittlig Heat Release Rate (SBI testparameter, se Vedlegg D.1) 
IRCC Inter-Jurisdictional Regulatory Collaboration Committee 
LBK Landbrukets brannvernkomite 
NEK Norsk Elektroteknisk Komite 
PC Polykarbonat 
PIR Polyisocyanurat 
PMMA Polymetylmetakrylat 

PUR Polyuretan 
PUR+/PIR Et oppgradert PUR-skum (består av en kombinasjon av PUR og PIR) 
PVC Polyvinylklorid 
RKL Risikoklasse for byggverk 
SAK10 Byggesaksforskriften av 2010 
SBI Single Burning Item (testmetode i henhold til NS-EN 13823:2010, se Vedlegg D.2) 
SMOGRA SMoke Growth RAte Index (SBI testparameter, se Vedlegg D.1) 
SPR av Gjennomsnittlig Smoke Production Rate (SBI testparameter, se Vedlegg D.1) 
TBRT Trøndelag brann- og redningstjeneste 
TEK10 Byggteknisk forskrift av 2010 
THR600s Total Heat Release etter 600 sekunder (SBI testparameter, se Vedlegg D.1) 
TSP600s Total Smoke Production etter 600 sekunder (SBI testparameter, se Vedlegg D.1) 
VTEK10 Veiledning til TEK10 
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1 Bakgrunn 

1.1 Videreføring av funnene i forprosjektet "Plast i bygg og brannsikkerhet" 
 
I forprosjektet[1] ble det avdekket behov for informasjon og kompetanseheving hos ulike aktører i bransjen 
(brannvesen, prosjekterende, arkitekter og utførende), når det gjelder brannsikkerhet knyttet til 
byggevarer i plast. Det finnes mange eksempler på at feil bruk av byggevarer i plast, som følge av 
manglende kunnskap og mangelfull dokumentasjon, kan ha redusert brannsikkerheten. I hovedprosjektet 
fokuserer vi derfor på formidling av informasjon om temaet. 
 
Et eksempel på feil bruk av produkter er at de brukes på en annen måte enn hva de er dokumentert for. 
Kledningen til sandwichpaneler kan være delvis fjernet under rehabilitering, eller preget av skader påført 
ved uhell eller i form av utette gjennomføringer. I arbeidet med forprosjektet fikk vi indikasjoner på, og 
møtte påstander om, at sandwichpaneler med brennbart kjernemateriale som har bidratt i brann ofte i 
utgangspunktet hadde skadet kledning. I hovedprosjektet ønsket vi derfor å se nærmere på hvilke effekter 
skader kan ha på de branntekniske egenskapene til sandwichpaneler. 
 
I løpet av forprosjektet observerte vi også skepsis i media og forsikringsbransjen til bruk av byggevarer i plast i 
landbruket, der etterspørselen etter ulike byggevarer i plast sies å være økende. Dette gjelder også andre 
produkter enn sandwichpaneler. Eksempelvis påstås det at ved bruk av himlingsplater i plast i driftsbygninger 
som benyttes til dyrehold, kan brann føre til at plasten smelter og drypper ned. Dette kan medføre brann-
spredning og skade på dyr. Sett i sammenheng med de mange brannene i landbruksbygg som benyttes til 
dyrehold, ble det i forprosjektet konkludert med at det er behov for å se nærmere på bruken av byggevarer 
i plast i landbruket. Landbruksbygg kan også inkludere store gartnerier som består av store mengder 
plastprodukter, og som anses av forsikringsbransjen som risikobygninger med hensyn til brannsikkerhet. 
 

1.2 Målsetninger i prosjektet 
 
Hensikten med prosjektet har vært å skape et grunnlag for at utvalgte byggevarer i plast skal kunne brukes 
på en brannsikker måte av ulike aktører (brannvesen, prosjekterende, arkitekter og utførende). Vi har 
fokusert på enkelte typer produkter, som sandwichpaneler og plastplater, som er mye benyttet i industri-, 
nærings- og lagerbygg. 
 
Vi ønsket å se nærmere på følgende påstander: 

1. Manglende kunnskap fører til feil montering og feil bruk av byggevarer i plast, noe som reduserer 
brannsikkerheten til produktene. 

2. Standardiserte småskalatester gir ikke et godt nok bilde av hvordan produkter oppfører seg i en 
«virkelig» brann. 

 
Relevante spørsmål i forbindelse med disse påstandene er: 

- Vil skader på kledningen til sandwichpaneler påvirke brannsikkerheten og klassifiseringen av 
produktet? Med «skader» mener vi her både kledning som er fjernet under rehabilitering, utette 
gjennomføringer eller skader påført ved uhell, for eksempel ved påkjørsel med truck. 

- Har feil bruk av plastprodukter større effekt på brannsikkerheten enn selve plastmaterialet (f.eks. er 
riktig bruk av sandwichpaneler viktigere for brannsikkerheten enn hvilket kjernemateriale de består av)? 

- Er det samsvar mellom brannklassifisering og produktenes egenskaper i en stor ("virkelig") brann? 
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1.3 Metoder 

1.3.1 Kilder 
I forprosjektet ble det gjort grundig litteratursøk, og det ble blant annet konkludert med at omtale av 
plastmaterialer og deres medvirkning i brann blir ensidig og lite nyansert fremstilt i media. Kildene som er 
benyttet i dette hovedprosjektet er hovedsakelig avisartikler, personlig kommunikasjon, fagartikler og 
produktinformasjon. 
 

1.3.2 Branntester 
Det ble utført tester i mellomskala ved bruk av SBI(Single Burning Item)-metoden i henhold til standard 
NS-EN 13823:2010[2]. Det ble også gjennomført ad hoc fullskalatester under nedbrenning av et hus, der 
det i bygningen ble installert ulike byggevarer i plast for å studere hvordan disse oppfører seg i en "virkelig" 
brann. Testene ble utført for å hente ny informasjon om hvordan tilstanden til produkter i bruk kan påvirke 
de branntekniske egenskapene. 
 
Vi ønsket å teste sandwichpaneler og plastplater som er tilgjengelig på det norske og nordiske markedet, 
men også tilgjengelig globalt. For sandwichpaneler krever regelverket klassifisering på bakgrunn av det 
endelige produktet, og ikke kjernematerialet som sådan. Vi ønsket derfor å vurdere tilstanden til 
produktene i virkelig bruk, når de ikke nødvendigvis er intakte, og dermed ikke oppfyller forutsetningene 
for klassifiseringen. Som brennbart kjernemateriale i sandwichpaneler valgte vi polyuretan (PUR) og 
polyisocyanurat (PIR), fordi vi anser PUR som veletablert på markedet, og samtidig ser en økende dreining 
mot PIR-holdige materialer. Av plastplater valgte vi å inkludere transparente plater av polymetylmetakrylat 
(PMMA), polykarbonat (PC) og polyvinylklorid (PVC). Generell informasjon om de ulike typene materialer og 
deres branntekniske egenskaper finnes i rapporten fra forprosjektet[1]. 
 
Testresultatene ble analysert ved visuelle observasjoner og temperaturmålinger. For SBI-testene ble også 
parametere som er beskrevet i prøvingsstandarden bestemt. 
 

1.3.3 Kunnskapsformidling 
Brannvesenet og leverandørene som bidro med byggevarer i plast til testene, deltok aktivt eller som 
observatører under fullskalatestene. Brannvesenets aspiranter fikk dermed praktisk erfaring med hvordan 
visse byggevarer i plast oppfører seg i en brann, og hvilken betydning det kan ha for slokkeinnsats. Når 
leverandører av byggevarer i plast observerer sine produkter i en fullskalatest, får de nyttig kunnskap om 
forskjellen på hvordan et produkt er klassifisert i en laboratorietest, og hvordan det kan oppføre seg i en 
"virkelig brann". 
 
Foruten testresultatene som er presentert i rapporten, er det innhentet bildemateriale og videoopptak fra 
testene som kan brukes til kurs og opplæring. 
 
En spørreundersøkelse til IRCC (Inter-Jurisdictional Regulatory Collaboration Committee) som ble 
gjennomført i regi av DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) i 2012 presenteres i denne rapporten. 
Spørsmålene omhandler regulering av bruk av byggevarer i plast i ulike land, samt holdninger til, og 
kunnskap om, temaet. 
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1.4 Begrensninger 
 
I dette prosjektet er det kun de branntekniske egenskapene til byggevarer i plast som vurderes, og ikke 
andre egenskaper eller forhold, slik som produksjonskostnader, bruksegenskaper, bærekraft, 
miljøpåvirkning og avfallshåndtering. 
 
Prosjektet omfatter ikke brannsikkerhet knyttet til inventar av plastmaterialer, som eksempelvis møbler, 
madrasser og løse gulvtepper. 
 
Branntestene som er utført innenfor rammene av dette prosjektet er indikative. Det bør gjøres mer 
omfattende forsøk for å oppnå et godt nok statistisk grunnlag til å gjøre endelig konklusjoner. 
 
Det var ønskelig å kartlegge etterspørsel og utbredelse av byggevarer i plast i landbruket. Det var dessverre 
vanskelig å finne tilstrekkelig statistikk på dette, og en omfattende kartlegging av slik informasjon lå ikke 
innenfor de økonomiske rammene til prosjektet. 
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2 Plastprodukter og bruksområder som påstås å utgjøre en brannrisiko 

2.1 Brannegenskaper til byggevarer i plast 
 
Det er viktig å understreke at plast ikke er et ensartet materiale, og at plastproduktenes branntekniske 
egenskaper er svært varierende. Ved bygningsbranner kan enkelte plastmaterialer produsere mye røyk og 
giftige gasser. Eksempelvis kan PUR-materialer avgi isocyanater som kan skade luftveier, og hydrogencyanid 
(HCN, blåsyre) som er en svært giftig gass. Hydrogenklorid (HCl), som frigjøres eksempelvis ved brann i PVC, 
virker irriterende på øyne og slimhinner og korroderende på metaller. Mange termoplaster avgir 
brennende dråper, og plast som er benyttet i ventilasjonskanaler kan, ved utenforliggende brann, renne og 
bidra til brannspredning. Når det først tar fyr i plastmaterialer, kan brannen utvikle seg svært hurtig, noe 
som har betydning for slokkearbeidet. 
 
I enkelte bygg- og brannfaglige miljøer er det en utbredt skepsis til bruk av byggevarer i plast, og det er 
mange påstander knyttet til brannsikkerheten ved bruk av slike produkter. 
 
Motstandere kan mene at: 

- Plast er alltid brennbart, lett antennelig og produserer mye røyk. 
- Plastmaterialer er uforutsigbare i branner, drypper og starter nye branner på andre steder, noe som 

kan gi branner i hulrom. 
- Plast er like farlig som bensin og kan føre til eksplosjonsartede branner. 
- Plastmaterialer gir varmere branner. 
- Plast har ikke dokumenterte ytelser, og det er mangelfull kunnskap om materialene. 
- Som følge av overmaling og innbygging, kan det etter hvert bli ukjent hvor mye plastmaterialer som 

finnes i bygningen. 
 

Tilhengere kan mene at: 
- Mange plastmaterialer og byggevarer i plast har gode branntekniske egenskaper. 
- Plastmaterialene kan beskyttes mot brann. 
- Skepsisen til byggevarer i plast skyldes mangelfull kunnskap om egenskapene til de ulike plasttypene. 

 

2.2 Regelverk, anbefalinger og testmetoder 
For relevante tema i regelverk og anbefalinger, samt en oversikt over testmetoder, henvises til rapporten 
fra forprosjektet[1]. 
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2.3 Sandwichpaneler med brennbar isolasjon 

2.3.1 Plastisolasjon på det globale markedet 
Klimaendringer og energimangel forårsaker store globale utfordringer, og konstruksjonsindustrien står for 
40 % av energiforbruket og 30 % av drivhusgassutslippet på verdensbasis. Energieffektiv konstruksjon kan 
derfor utgjøre et betydelig bidrag i arbeidet for et bedre klima. Både miljøutfordringene og urbanisering 
medfører økende krav om bærekraftige bygninger. Dette gir et økende marked for plastisolasjonsprodukter 
som har høy termisk isoleringsevne, gir tynnere vegger enn tradisjonelle isolasjonsprodukter, er lette å 
transportere og installere, har lang varighet, gode fuktegenskaper, krever lite vedlikehold og er ofte 
resirkulerbare[3]. Plastisolasjon brukes blant annet i ventilasjons- og rørsystemer, og innendørs og utvendig 
isolering av tak og vegg/fasade. 
 
Etter et dramatisk fall i produksjonen i 2008/2009, er det nå en svak, men jevn, vekst i den totale 
plastproduksjonen i Europa og i resten av verden[4, 5]. Konstruksjonsindustrien opplevde ikke det samme 
dramatiske fallet, men produksjonen har vært svakt synkende fra 2008 og frem til i dag[4]. Det forventes 
imidlertid et økende globalt forbruk av skumplast brukt til isolasjon i konstruksjonsindustrien i de 
kommende år, og spesielt PUR-holdig isolasjon vil ha en relativt høy vekst. Forøvrig varierer forbruket i ulike 
land med hvert enkelt lands reguleringer[6-8]. 
 

2.3.2 Sandwichpaneler på det norske markedet 
Regjeringen har varslet innføring av passivhusnivå i byggeforskriftene fra 2015[9-11]. Dette medfører 
reviderte energiregler i TEK10 og vil stille høyere energikrav til bygninger. Dette kan medføre økt 
etterspørsel etter plastisolasjonsprodukter som følge av de mange bygningstekniske fordelaktige 
egenskapene. I Norge brukes sandwichpaneler til fasader, tak, himlinger og skillevegger i industri-, kontor- 
og næringsbygg, lagerbygninger, idrettshaller og kraftverk. En bygningstype der bruk av sandwichpaneler er 
utbredt er kjøle- og fryserom[12, 13]. Kravene til brannsikkerhet i en bygning avgjør hvilke materialer som 
kan benyttes som kjernematerialer. Vedlegg A gir en oversikt over bygningers risikoklasser (RKL) og 
brannklasser (BKL). 
 
Sandwichpaneler benyttes også i bolighus. Det er bygd en hel demonstrasjonsbolig bestående av 
sandwichelementer i vegger, gulv og tak, der panelene består av PUR-skum som kjernemateriale med 
dobbeltsidig kledning av finérplater. Produktet har en teknisk godkjenning av SINTEF Byggforsk med full 
innkledning av gips på begge sider. Det er relevant å stille spørsmål om hvordan en brann vil utvikle seg i et 
helt hus av sandwichpaneler med PUR-materiale. For å ivareta brannsikkerheten understreker 
leverandøren at det ikke skal lages andre gjennomføringer i panelene enn vinduer og dører[14, 15]. 
 
I Tabell 2-1 følger noen eksempler på sandwichpaneler som leveres til det norske markedet. 
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Table 2-1. Eksempler på sandwichpaneler som leveres til det norske markedet (informasjonen er hentet 
ved personlig kommunikasjon med leverandører, som er anonymisert i denne rapporten).* 

Leverandør Kjernemateriale Bygninger Bruksområde Brannegenskaper Kommentarer 

1 PUR og PIR. Landbruksbygg 
(PUR), industri-,  
lager- og nærings- 
bygg i form av 
mindre butikklokaler 
opp til større 
kjøpesenter. 

F.eks. utvendig kledning. Dokumentert B-s1,d0. 
Har brannmotstand 
tilsvarende EI30. 

Tilbyr ikke lenger EPS i 
Norge, og er i ferd med å 
avslutte produksjon av 
dette også til andre  
land i Europa. 

2 PIR.  Vegg.   

3 Moduler av 
finérplater med 
kjerne av PUR 
eller PIR, 
brannbeskyttes 
med gips på 
begge sider. 

Hytter, boliger og 
unntaksvis 
landbruks- og 
lagerbygg. Har levert 
til driftsbygning til 
dyrehold. 
 

Gulv, vegger, tak.  
Ikke fasadekledning til 
forretningsbygg eller 
innvendige skillevegger. 

 Koplinger mellom 
elementer er tett og 
trenger ikke fuges. 

4 PIR. Boliger. Innendørs vegger, fasade, 
tak for bygg i BKL 1 og 2 
samt BKL 3 (kompakte 
tak). 

 Monteringsanvisninger 
kommer snart på 
hjemmeside. I dag gis 
veiledning til brukere  
i form av kurs. 

5 PUR og PIR. Hovedsakelig 
industrihaller, 
energiriktige fasade- 
renoveringer og 
landbruksbygg. 

Vegger, innendørs og/ 
eller utendørs (fasade), 
innendørs skillevegger  
(i bygninger med få og 
små mengder andre 
brennbare møbler o.a.). 

Dokumentert B-s2,d0.  

* Tilgjengelig infomasjon kan finnes selv om den ikke fremkom ved kommunikasjonen (skraverte ruter).  

2.3.3 Brannklassifisering ved bruk av sandwichpaneler 
Gjeldende betegnelser for brannklassifisering for bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning 
(med unntak av gulvbelegg og rørisolasjon) er beskrevet i Vedlegg C. Isolasjon som ikke kan klassifiseres 
som A2-s1,d0 (ubrennbar/begrenset brennbar) eller bedre, betraktes som brennbar. VTEK10 angir at 
sandwichelementer med plastisolasjon kun kan brukes i bygninger i RKL 1–4 og BKL 1, samt i industri- og 
lagerbygninger i BKL 1 og 2 (se Vedlegg A). Hvis isolasjonen ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0, må den, mot 
rømningsvei, være brannbeskyttet med kledning i klasse K210 A2-s1,d0 (K1-A) eller bedre. Når 
sandwichelementer skal brukes som interne skiller i et bygg, må brannteknisk funksjon være vurdert, 
funnet tilfredsstillende og dokumentert ved risikoanalyse, der det tas hensyn til at det kan være skadet 
eller gjennomhullet[16]. 
 
Sandwichelementer med PUR som kjernemateriale kan oppnå klassifisering B-s3,d0[13]. PIR blir benyttet på 
grunn av bedre brannegenskaper og kan oppnå klassifisering B-s2,d0. For at plastisolasjonen ikke skal delta 
i de første fasene av en brannutvikling, skal den som hovedregel være tildekket. Det er viktig å beskytte 
side- og endeflater slik at det brennbare kjernematerialet ikke blir eksponert direkte for brann, og det 
anbefales at det føres kontroll med sandwichelementenes tilstand for å unngå svekket brannsikkerhet som 
følge av skader, for eksempel fra påkjørsel med truck[13]. 
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2.3.4 Feil bruk av sandwichpaneler 
Følgende forhold kan være medvirkende i branner der sandwichpaneler har vært involvert: 

- Utette gjennomføringer. 
- Mekaniske skader ved uhell, for eksempel fra påkjørsel med truck. 
- Fjerning av kledning ved rehabilitering av bygg. 
- Produktene kan være benyttet på annen måte enn hva de er testet og dokumentert for. 
- Ved manglende vakthold kan varme arbeider være en typisk årsak til antennelse av brennbar 

isolasjon[17]. 
 

Enkelte forsikringsselskaper har stort fokus på brennbar isolasjon i bygg, og har erfart store materielle 
skader etter branner der isolasjonsmaterialer av plast har vært involvert. Av branntekniske utfordringer ser 
de ofte eksponert brennbart kjernemateriale som følge av gjennomføringer eller mekanisk skade, og 
observerer ofte skadede paneler ved befaring. De understreker at i slike tilfeller gjelder ikke 
testdokumentasjonen. De mener det er manglende informasjon om brannegenskaper i markedsføring av 
produkter, og at produktdokumentasjonen ikke tydelig nok viser begrensningene i bruk. De mener videre at 
det er lite fokus på de branntekniske egenskapene til produktene blant aktører i byggebransjen, og at 
kompetansen bør økes[18, 1]. 
 
Figur 2-1 viser eksempler på typiske skader som kan ha effekt på brannsikkerheten til sandwichpaneler. 
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Figur 2-1. Skader på kledningen til sandwichpaneler  
fra truck og andre mekaniske påkjenninger (a-c)  
og utette gjennomføringer (d-f) medfører  
eksponering av brennbart kjernemateriale.  
Foto: Geir Drangsholt (a,b,d) og If Skadeforsikring (c,e,f). 

a 

b 

c 

d 

e 
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2.3.5 Brann i sandwichpaneler 
Erfaringer viser at det kan være vanskelig å håndtere brannspredning i brennbar isolasjon i et 
sandwichpanel[19]. Brannen kan spre seg både oppover og nedover i elementet og forårsake fare for 
spredning mellom brannceller. Det kan oppstå kraftige brannforløp og behov for tidlig evakuering, noe som 
kan skape store utfordringer for slokkemannskaper[12]. Det finnes eksempler på at brannmannskap er 
omkommet som følge av rask brannspredning i isolasjonen i sandwichpaneler og nedfall av paneler. I 
etterkant av brannen i Sun Valley Poultry Factory i England i 1993, der to brannmenn omkom, ble det 
bestemt at brannvesenet aldri mer skulle gjøre innvendig innsats i bygninger med slike produkter[19]. I 
Sverige er det uttrykt behov for reviderte byggeregler ved bruk av sandwichpaneler. Det er også stilt 
spørsmål ved om dagens testmetoder er tilfredsstillende og godt nok tilpasset plastmaterialer, og det 
nevnes eksempelvis som et problem at ikke testmetodene tar høyde for feilbygging eller skader på 
kledning. 
 

2.4 Plast i landbruket 

2.4.1 Brannsikkerhet og byggevarer i plast i landbruket 
Byggevarer i plast er utbredt i nærings-, industri- og lagerbygninger. For mange slike bygg er ofte 
branntekniske krav til klassifisering lave, og evakuering av mennesker ved brann ikke nødvendigvis et 
problem. Imidlertid er det et høyt antall branner i landbruket, og driftsbygninger som benyttes til dyrehold 
må ses i en særstilling, fordi evakuering av dyr som har panikk kan være problematisk. I forskriftene for 
velferd og hold av produksjonsdyr stilles krav til brannsikring, brannvarsling, brannslokkingsutstyr og 
rømningsveier. Det er dyreeier som er ansvarlig for å følge forskriftene, og dermed ansvarlig for 
brannsikkerheten og det forebyggende brannsikringsarbeidet på gården[20]. Mattilsynets rolle som 
tilsynsmyndighet er å kontrollere om regelverket er fulgt både før, under og etter brann[21]. I 2011 var det 
registrert 304 branner i driftsbygninger på norske gårder. Elektrisitet nevnes som årsak til over halvparten 
av alle landbruksbranner, og brannvarslingsanlegg nevnes som et av de viktigste tiltakene mot 
landbruksbranner[22, 23]. 
 
Store investeringskostnader med nye landbruksbygg har ført til utradisjonelle løsninger som bygninger med 
stål, sandwich- og betongelementer. Sandwichpaneler er rimelige og blir stadig vanligere i landbruksbygg, 
ofte kombinert med en bærende konstruksjon i stål eller limtre. Bruk av sandwichpaneler på vegger i 
landbruksbygg som benyttes til dyrehold anses som uheldig, fordi panelene er følsomme for skader fra 
truck eller husdyr[24]. 
 
Gjennomsiktige plastplater i landbruksbygg er enkle å montere og håndtere, gir godt gjennomlys og er lette 
å vedlikeholde. Eksempelvis er det mange fordeler ved bruk av himlingsplater av plast i fjøs; det gir en 
kostnadsfordel for bøndene, himlingen tåler mye vask, og den gir lys i fjøset[25]. Himlingsplater i 
husdyrrom er et eksempel på bruk av plastplater som har fått kritikk i media, og som anses som en fare for 
dyrene ved brann [26, 27]. Det har vært hendelser der brennende plastmaterialer i himling i fjøs har 
dryppet og ført til brannspredning og direkte skade på røykdykkere og dyr, og til utvikling av farlige gasser, 
noe som vanskeliggjør slokkearbeidet[28]. I en artikkel i Bondebladet er det derfor foreslått forbud mot 
uisolerte plastplater i tak og vegger i husdyrrom[27]. Plastplater brukes også i stedet for vindusglass i store 
gartnerier og i mindre drivhus. 
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PVC er et av de billigste plastmaterialene og har mange bruksområder, som plastplater i himling og 
terassetak, rør, kanaler, plastprofiler, kabeldekker i termisk isolasjon der det stilles krav til 
flammehemmende egenskaper, og som elektrisk isolasjon av kabler[29, 30, 5]. PMMA og PC er materialer 
som brukes til vindusruter, for eksempel i drivhus og gartnerier. PC har høyere slagfasthet enn PMMA, og 
kan brukes som sikkerhetsglass i vinduer[31, 30, 5]. 
 
Store gartnerier med utstrakt bruk av ulike plastmaterialer anses av forsikringsbransjen å utgjøre en 
betydelig brannrisiko. Det finnes flere eksempler på branner i store gartnerier. 

- I brannen i Dalene gartneri i Skien i 2009 var det, i tillegg til sandwichpaneler, både plater av PMMA 
og PC, og det ble rapportert om sterk røykutvikling i brannen[32]. 

- I september i 2013 ble tre personer skadet i brannen i Nordens største spesialgartneri for tulipaner 
(14 mål) i Fall i Søndre Land i Oppland. Gartneriet fikk store skader, og det var fare for at personer 
hadde fått i seg giftige gasser fra plast i tak og vegger. Mye plast og god tilgang på oksygen gjorde at 
brannen spredte seg fort, og det ble produsert store mengder svart røyk[33]. 

- I 2011 brant det 2000 m2 store gartneriet i Lier. En av de fire driftsbygningene inneholdt mye plast, 
noe som førte til sterk røykutvikling. 

 
Figur 2-2 viser bilder fra brannene i Lier og Dalene Gartneri. 

 
 

 

      
Figur 2-2. Bilder tatt etter gartneribrann i Lier i 2011 (a) og i Dalene Gartneri i Skien i 2009 (b). Begge gartneriene besto  
av store mengder plastmaterialer. Foto: Thor K. Adolfsen, Norsk brannvernforening. 

 
Brannklassifiserte hallduker er også plastprodukter som brukes i landbruksbygg[26]. Krav til ytelse for duk 
eller folie som benyttes til tak er B-s3,d0. I en brann skal ikke duken medføre omfattende brannspredning. 
Materialet skal ha den egenskapen at det brennes hull i duken når den eksponeres for brann, slik at 
røykgasser luftes ut, og det stilles derfor ikke spesielt strenge krav til røykproduksjon. Imidlertid skal det 
ikke dannes brennende dråper som kan falle ned på dyr eller mennesker. Et eksempel på et fjøs med 
plastduk ble introdusert på markedet i januar 2013, og er solgt over hele landet. Fjøset er 100 % 
gjenvinnbart og er blitt godt mottatt blant bønder, som er positive til utseende og funksjonalitet. 
Dukmaterialet har klassifisering B-s2,d0.  
 

a b 
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2.4.2 Vet bønder nok om brannsikkerhet og byggevarer i plast? 
Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har utgitt en rettledning for brannsikring i landbruket[20] og en 
oppdatering av Statens bygningstekniske etats temaveileder fra 2002[34, 35]. De utga også en rapport i 
2013 der de kartla problemer med elektriske anlegg i landbruket[36]. 
 
LBK sier at det er en økende etterspørsel etter plastprodukter i landbruket, og påpeker at det er behov for å 
øke kunnskapsnivået blant bønder om brannsikkerhet og om hvordan driftsbygninger skal bygges, utvides 
eller oppgraderes for å ivareta brannsikkerheten. I henhold til veiledningen til SAK10, kan tiltakshaver for 
en driftsbygning selv søke for byggverk inntil 1000 m2. LBK oppgir følgende problemer med dette[37]: 

- Bønder kjenner ikke godt nok til veiledningen til TEK10, noe som gjør det vanskelig å bygge i henhold 
til minstekravene i lovverket. 

- Bønder tror ofte at el-tilsynets besøk er en reell el-kontroll, mens det i realiteten er en 
stikkprøvekontroll. De kan selv gjøre avtale om 3-årig kontroll i henhold til normer for 
brannforebyggende el-kontroll (NEK 405-2).  
 

LBK legger stor vekt på informasjon til landbruket og opplæring via ulike kanaler, eksempelvis fagartikler i 
tidsskrifter og fagblader. De foreslår også å innføre brannvernundervisning for elever som velger 
"naturbruk" på videregående skole, for å starte opplæringen så tidlig som mulig[38]. 
 
Inn-Trøndelag Brannvesen sier til Brannmannen at de har tro på effekten av å få informasjon ut til brukerne 
om hvordan man kan forebygge branner i landbruket. De nevner eksempel på informasjonsformidling 
gjennom brannverndager for landbruket i regi av det lokale bondelaget sammen med Gjensidige, 
Arbeidstilsynet og Landbrukets HMS-tjeneste. Om brannverninformasjon til landbruket, mener Gjensidige 
at det er lettere å nå ut til de yngre gårdbrukerne, og peker videre på at byggeforskriften bør endres, slik at 
det ikke er mulig å unnta driftsbygninger på under 1000 m2 fra kravet om bruk av ansvarlig foretak.   
Forsikringsselskapenes virkemiddel for å motivere til brannforebyggende tiltak er prisdifferensiering, der de 
kan trekke tilbake rabatt hvis brukeren ikke følger opp krav[38]. 
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3 Branntest av effekt av skader på brannegenskaper til sandwichpaneler 

3.1 Hensikten med forsøket 
 
Skader på kledningen til sandwichpaneler er en mulig årsak til spredning av brann via isolasjonsprodukter i 
plast. Vi benyttet SBI-metoden til å teste brannegenskapene til sandwichpaneler, der kledningen på 
panelene ble gjennomhullet og den brennbare isolasjonen eksponert i ulik grad. Målet med testene var å 
undersøke om et skadet produkt, med eksponert kjernemateriale, har dårligere brannklassifisering enn et 
uskadet produkt. Vi ønsket slik å få en indikasjon på om produktet i seg selv utgjør en brannrisiko, eller om 
det heller er feil ved montering og bruk av produktet som er et problem. Begrensede studier av skader på 
produkter med brennbar isolasjon er også gjort tidligere[39, 17], men det bør gjøres på dagens produkter 
som er aktuelle for salg i Norge. Vi har funnet lite forskning på dette temaet, som er høyst relevant for alle 
typer anvendelser av sandwichpaneler. 
 
Vi ønsket å studere følgende påstander: 

- Standardiserte tester gir nødvendig dokumentasjon, men ikke et bilde av hvordan produktene 
oppfører seg ved feil montering og bruk. Siden tester og klassifisering av sandwichpaneler omfatter 
produktet som helhet, vil tilstanden til kledningen på sandwichpaneler ha betydning for 
brannsikkerheten. 

- Skjøter og ender på sandwichpaneler kan være svake punkter og bør beskyttes. 
 

3.2 Materialer og produkter 
 
Det ble påført ulike skadeomfang på sandwichpanelenes kledning for å simulere ulike typer skader. 
Sandwichpanelene ble ellers testet slik de produseres og anvendes i bygg, det vil si komplett med stålplater 
på begge sider av den indre kjernen av isolasjonsmateriale. Monteringen av panelene i testoppsettet er 
nærmere beskrevet i avsnitt 3.3.3. 
 
Testene ble gjennomført på to typer sandwichpaneler med ulik dokumentert brannklassifisering. Begge 
panelene hadde dobbeltsidig kledning av stål og en indre kjerne av brennbar isolasjon. Den ene typen panel 
hadde kjernemateriale bestående av en kombinasjon av PUR og PIR, heretter benevnt "PUR+/PIR". Det 
andre panelet hadde kjernemateriale av ren PUR. Isolasjonsmaterialet og stålkledningen var henholdsvis 
60 mm og 0,6 mm tykk. 
 
Begge typer paneler brukes til tak og fasader på industribygninger, boligbygg, idrettshaller, kjølerom m.m. 
Panelene med kjernematerialet bestående av PUR+/PIR, som er et oppgradert PUR-skum (kombinasjon av 
PUR og PIR), tilfredsstiller brannklasse B-s2,d0 (se beskrivelse av brannklassifisering i Vedlegg C). Panelet 
leveres på markedet i Norge, Sverige, Tyskland og Danmark. Panelene med ren PUR som kjernemateriale 
leveres på markedet i Øst-Europa og har brannklasse C-S3,d0, testet med stålbeslag. Øvrige egenskaper til 
panelene er gitt i Vedlegg B, Tabell B-1, produkt nr. 3 og 4. 
 
Figur 3-1 illustrerer sandwichpanelene som ble testet. Flatevekt og dimensjoner er oppgitt i Tabell 3-1. 
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Figur 3-1. Illustrasjon av de testede sandwichpanelene. Panelene hadde areal 1 m x 1,5 m. Isolasjonstykkelsen var  
60 mm. Den profilerte, dobbeltsidige stålkledningen var 0,6 mm tykk. Det indre kjernematerialet besto av henholdsvis 
ren PUR eller en blanding av PUR+/PIR. 

 
Tabell 3-1. Flatevekt og dimensjoner av sandwichpaneler med ulike typer kjernemateriale. Nominelle mål 
er oppgitt i parentes, der de er kjent. 

 

 

 
 

 

3.3 Eksperimentelt oppsett 
 
SBI-metoden er beskrevet i Vedlegg D. 
 

3.3.1 Prøvestykker og skadeutførelse 
Tre ulike typer skadeomfang ble testet: 

- Uskadet. 
- Skade som simulerer utett gjennomføring (heretter kalt "gjennomføringsskade", se Figur 3-2a) ble 

laget ved å skjære et gjennomgående hull med radius 16,8 cm tvers gjennom sandwichpanelet 
(kledningen på begge sider og den brennbare isolasjon ble gjennomhullet). 

- Skade som simulerer mekanisk skade fra påkjørsel med truck (heretter kalt "truckskade", se Figur 
3-2b) ble laget ved å skjære et hull med radius 16,8 cm kun i kledningen på flammeeksponert side, 
mens den brennbare isolasjonen og kledningen på ueksponert side var intakt. 

 PUR+/PIR kjerne PUR kjerne 
Flatevekt (kg/m2) 10,36 (10,8) 9,53 
Tykkelse panel totalt (mm) 57,9 (60) 59,3 (60) 
Tykkelse stålkledning (mm) 0,52 (0,60) 0,56 (0,60) 



 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
NBL A13134 

VERSJON 
1.0 20 av 72 

 

 
Figur 3-2. Nærbilder av skader som simulerer en gjennomføringsskade der panelet er fullstendig gjennomhullet (a) og 
truckskade der kun kledningen på flammeeksponert side er fjernet og kjernematerialet er intakt (b). 

Tabell 3-2 angir navnsetting av de totalt 11 prøvestykkene som ble testet, hvilket kjernemateriale de besto 
av og hvilken skade de ble påført. For sandwichpaneler med PUR+/PIR, som er mest relevant for det 
nordiske markedet, ble det testet tre paralleller for hvert av de tre ulike skadeomfangene (prøvestykke T1 – 
T9). For sandwichpanelet med ren PUR, som ikke er aktuell på norske markedet, ble ett prøvestykke for 
hvert av to skadeomfang testet (prøvestykke P1 og P2). Resultater fra testene av de skadede panelene ble 
sammenlignet med resultater fra tester av uskadede paneler. 
 
Kondisjonering, montering av prøvestykkene i testoppsettet og gjennomføring av testene var i henhold til 
SBI-metoden, med tillegg av skadepåføring og temperaturmålinger med termoelementer 
 
Tabell 3-2. Oversikt over prøvestykker og hvilken skadekategori de tilhører. Skade fra utett gjennomføring 
(T4 – T6 og P2) ble simulert ved et sirkulært gjennomgående hull. Truckskade (T7 – T9) ble simulert ved et 
sirkulært hull i kledningen på flammeeksponert side, med både kjernemateriale og kledningen på ueksponert 
side intakt. 

Materiale Prøvestykkets navn Skadekategori Radius skade (cm) 
 T1    
 T2 Ingen -  
 T3    
 T4    
PUR +/PIR T5 Gjennomføringsskade 16,8  
 T6    
 T7    
 T8 Truckskade 16,8  
 T9    

PUR 
P1 Ingen -  
P2 Gjennomføringsskade 16,8  

3.3.2 Kondisjonering av prøvestykker 
Prøvestykkene ble plassert i klimarom med 49,4 % luftfuktighet og 23,1 oC i 72 timer. For vektavvik på mer 
enn 0,1 vekt % før og etter klimarom i 24 timer, ble det gjennomført ny kondisjonering. 

a b 
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3.3.3 Montering og instrumentering av prøvestykker 
Hvert prøvestykke besto av to panelstykker satt sammen til en hjørnekonfigurasjon med en lang side 
(1000 mm x 1500 mm) og en smal side (495 mm x 1500 mm). Metallbeslag ble festet i hjørnet av 
testkonfigurasjonen og på topp og bunn av prøvestykkene ved bruk av skruer og silikonbasert 
brannfugemasse. Hjørnet ble montert frittstående i trallen som brukes i SBI-testen. Etter monteringen ble 
utettheter langs sidekantene av panelene tettet med keramisk fiber. Et eksempel på et ferdig montert 
panel er vist i Figur 3-3a.  
 
Fire termoelementer ble montert fra baksiden av hvert prøvestykke. Disse ble stukket halvveis (3 cm) inn i 
prøvestykket gjennom kledningen på baksiden (ikke flammeeksponert side) av panelene. Tre 
termoelementer ble montert på den lange siden og ett på den smale siden. 
 
Figur 3-3b angir dimensjonene til prøvestykket og posisjonene til de monterte termoelementene (L1 – L3 og 
S1). De skadede panelene var påført skader i tre posisjoner (nummerert 1 – 3), som vist i  
Figur 3-3b. 
 
 
 

  
 

 
Figur 3-3. a) viser ferdig montert prøvestykke (uskadet) for SBI-test. Prøvestykket ble antent ved gulvet i det indre 
hjørne. Eksponering av sandwichpanelets kjernemateriale fra bunn, sidekanter og i hjørne ble forhindret ved montering 
av bunnlist og hjørneprofillist fuget med brannfugemasse, og isolering av sidekanter med mineralull. b) beskriver 
prøvestykkets dimensjoner, og posisjoner for skader og instrumentering av prøvestykkene. Alle skader var sirkulære 
med diameter 16,8 cm. ▪ angir plassering av termoelementer benevnt med L1, L2 og L3 på konfigurasjonens langside 
og S1 på den smale siden. Skadene er benevnt med nummer 1 (øverst), 2 (nederst til venstre, nærmest flamme) og 3 
(nederst til høyre, lengst unna flamme). For gjennomføringsskader var det skåret et hull tvers gjennom panelet, mens 
for truckskader var kun kledningen på flammeeksponert side fjernet. 

a b 
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3.3.4 Gjennomføring av test 
En 30 kW propanbrenner ved gulvet i indre hjørne av prøvestykket ble antent. Tennkilden fikk brenne i 20 
minutter før propantilførsel ble slått av og testen avsluttet. Røykproduksjonen i løpet av testen ble samlet 
opp i avtrekk og analysert. Temperaturutviklingen inne i panelene ble målt. Det ble tatt bilder av 
prøvestykkene før og etter test, og observasjoner av brannforløpet ble notert. 
 

3.4 Resultater 
 
Benevnelse av prøvestykkene (T1 – T9 og P1 og P2) og posisjonene til skadene (1 – 3) er forklart i Tabell 3-2 
og Figur 3-4b. 
 
Måleresultater og hvilke brannklasser de ulike prøvestykkene oppnådde er presentert i Tabell E-1, Vedlegg 
E.1. De ulike klassifiseringskriteriene er beskrevet i Vedlegg C, og SBI-parameterne er beskrevet i Vedlegg 
D.1. Merk at en full brannklassifisering av byggevarer krever bruk av flere testmetoder og ytterligere 
testing. 
 
Grafisk presentasjon av måleresultatene er vist i Vedlegg E.2. 
 

3.4.1 Bilder fra test 
Figur 3-4 – 3-7 viser bilder fra tester av paneler med ulike skadekategorier. 
 

 
Figur 3-4. SBI-test av uskadet panel sett fra flammeeksponert side før test (a), under test (b), og sett fra ueksponert 
side etter test (c). c) viser hvordan termoelementene var montert fra baksiden av panelet og at brannen fikk tak 
gjennom skjøten i hjørnet av panelet. 

 

 

 

 

a b c 
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Figur 3-5. SBI-test av panel med gjennomføringsskade vist fra flammeeksponert side før test (a), under test (b) og etter 
test (c – e). Brannen fikk tak i kjernematerialet og prøvestykkets bakside (d, e) hovedsakelig via skjøten i hjørnet (c) og 
gjennom skaden nærmest brenneren (skade 2) (d og e). 

  

a b c 

d e 
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Figur 3-6. SBI-test av panel med truckskade vist fra flammeeksponert side før test (a), under test (b) og etter test (c og d). 
Gjennombrenning til baksiden ble kun observert via skjøten i hjørnet (c) og skaden nærmest brenneren (skade 2) (c og d). 

 
    

a b 

c d 
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Figur 3-7. Hjørnet var intakt etter test av prøvestykke T9 (a) i motsetning til de 10 andre prøvestykkene, der hjørnet ble 
gjennombrent (b). 

 

3.4.2 Visuelle observasjoner under test 
 
Alle prøvestykker (med unntak av T9) 
< 1 minutt etter teststart: Hjørnebeslaget og panelkledningen i områder nær brenneren begynte å bølge 
seg. Det oppstod åpninger mellom panel og beslag, og det gikk deretter kort tid (< 1 minutt) før det ble 
observert stikkflammer som kom frem fra baksiden av beslaget. Etter hvert ble det observert kontinuerlig 
brann bak hjørnebeslaget. Brannen spredte seg videre oppover til oversiden av hjørnet. 10 – 15 minutter 
etter teststart avtok brannen gradvis, og det ble ikke lenger observert flammer fra oversiden av hjørnet ved 
testens slutt. 
 
Prøvestykker med gjennomføringsskader 
< 1 minutt etter teststart: Det brennbare kjernematerialet antentes på innsiden av hullet nærmest 
brenneren (skade 2). Etter 2,5 – 3 minutter ble stikkflammer observert fra innsiden av øverste skade  
(skade 1), og de brant fremdeles etter 6 minutter. 10 – 11 minutter etter teststart brant det ikke lenger i 
skadene, og innsiden av de to skadene nærmest hjørnet (skade 1 og 2) var delvis brent opp og delvis 
forkullet. Innsiden av skaden lengst unna brenneren (skade 3) avga ikke røyk og ble ikke antent. 

a b 
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Prøvestykker med truckskader 
< 1 minutt etter teststart: Det eksponerte isolasjonsmaterialet i skaden nærmest brenneren (skade 2) 
antentes. Stikkflammer ble observert fra det eksponerte kjernematerialet i den øverste skaden (skade 1) 
etter litt under 2 minutter, og de brant fremdeles etter 3 minutter. 12 – 14 minutter etter teststart brant 
det ikke lenger i skadene, og det eksponerte kjernematerialet var delvis forkullet. Kjernematerialet i skaden 
lengst unna brenneren (skade 3) avga ikke røyk og ble ikke antent. 
 
Prøvestykke T9 
< 1 minutt etter teststart: Hjørnebeslaget og panelkledningen nærmest brannen begynte å bølge seg. Det 
oppstod ikke store åpninger mellom panelene og beslaget. Det ble observert stikkflammer, men det 
begynte aldri å brenne bak hjørnebeslaget. Måleverdiene og den oppnådde klassifiseringen til denne 
testparallellen avviker fra de øvrige parallellene, og T9 er derfor ekskludert fra gjennomsnittsberegninger 
av måleresultatene. 
 

3.4.3 Kvantitative måleresultater 
 
Kvantitative måleresultater er presentert i tabell og grafer i vedlegg E. De viktigste resultatene 
kommenteres her. 
 
Sammenligning av ulike skadeomfang for sandwichpaneler med PUR+/PIR kjernemateriale 

- De uskadede panelene oppnådde klasse C-s3,d0 basert på SBI-testen. 
- De skadede panelene oppnådde klasse C-s3,d0 basert på SBI-testen (bortsett fra det avvikende 

prøvestykket T9, som oppnådde klasse B-s3,d0). 
- Varmeavgivelseshastigheten (Figur E-1) var tilnærmet lik for uskadede paneler og paneler med 

truckskader, mens den var noe lavere for paneler med gjennomføringsskader. 
- Sandwichpaneler med truckskader avga mer varme totalt enn uskadede paneler og paneler med 

gjennomføringsskader (Figur E-2). 
- Skadede paneler utviklet varme og røyk tidligere enn uskadede paneler (Figur E-3 og Figur E-6). 
- Paneler med truckskader hadde raskere og sterkere røykutvikling enn uskadede paneler og paneler 

med gjennomføringsskader (Figur E-4). 
- Sandwichpaneler med truckskader avga mer røyk totalt enn uskadede paneler og paneler med 

gjennomføringsskader (Figur E-5). 
- Det ene prøvestykket der brannen ikke spredte seg bak hjørnebeslaget avga mindre varme totalt enn 

prøvestykker med brann bak hjørnebeslag (Figur E-7). 
- Gjennomføringsskader ga høyere temperaturer inne i sandwichpanelene enn prøvestykker med 

truckskader og uskadede paneler (Figur E-8, Figur E-9 og Figur E-10). 
- Det var ingen forskjeller i temperaturen i isolasjonen på den smale siden av panelene for de ulike 

skadeomfangene (Figur E-11). 
 
Sammenligning av ulike typer kjernematerialer 

- Det uskadede panelet med PUR-kjerne oppnådde klasse D-s3,d0 basert på SBI-testen. 
- Panelet med PUR-kjerne og gjennomføringsskade oppnådde klasse C-s3,d0 basert på SBI-testen. 
- De fleste SBI-parameterne oppnådde noe høyere verdier for sandwichpaneler med PUR som 

kjernemateriale enn paneler med PUR+/PIR (Figur E-12 – Figur E-16). 
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- Det ble målt høyere temperaturer i områder nær hjørnet for panelene med PUR enn for panelene 
med PUR+/PIR, både med og uten skader, men for uskadet PUR økte temperaturen på et senere 
tidspunkt (Figur E-18 og Figur E-19). 

- Det ser ikke ut til å være forskjell i varmeoverføringen lenger unna brannen for de to typer 
kjernematerialene (Figur E-20). 

- Sandwichpanelene med PUR målte høyere temperatur på den smale siden av konfigurasjonen (Figur 
E-21), enn for paneler med PUR+/PIR. 

 

3.4.4 Diskusjon av resultatene 
Sammenligning av ulike typer skader og uskadet sandwichpanel 
De uskadede panelene der det begynte å brenne bak hjørnebeslagene, oppnådde samme klassifisering i 
henhold til SBI-metoden som panelene med gjennomføringsskader og truckskader. Uskadede og skadede 
sandwichpaneler kan dermed se ut til å oppfylle samme branntekniske krav ved en SBI-test slik 
klassifiseringssystemet foreligger i dag. Resultatene viser signifikante forskjeller i måleverdier for de ulike 
testseriene, men det betyr ikke nødvendigvis at de har målbart ulike branntekniske egenskaper i en 
klassifiseringstest eller i en virkelig brann. Imidlertid er SBI-metoden en branntest i relativt liten skala,  
og for sandwichpaneler er testens relevans i forhold til en stor brann omdiskutert. Sandwichpaneler har 
skjøter som kan åpne seg i en brann, og det kan være at andre branntester er mer relevant for slike 
produkter, eksempelvis ISO 9705 Room Corner test[40]. 
 
Resultatene viser at truckskadede paneler skilte seg ut med både høyest varme- og røykproduksjon. Det 
kan forklares ved at flammen lettere får tak i den eksponerte overflaten til det brennbare kjernematerialet i 
skadene der kjernematerialet er intakt under kledningen. I tillegg brenner kjernematerialet med lavere grad 
av ventilasjon gjennom panelene med truckskader enn panelene med hull tvers gjennom.  
 
De skadede panelene hadde et brannforløp som tidligere utviklet varme og røyk enn de uskadede. Hvis 
resultatet kan ekstrapoleres til en reell brannsituasjon, kan det bety at skadede paneler gir en rask  
brann- og røykutvikling, som igjen kan vanskeliggjøre evakuering og slokkeinnsats. 
 
Temperaturmålingene viste ikke kritisk høye temperaturer unntatt for målingen nærmest flammen. Vi 
vurderer likevel alle resultatene, siden temperaturendringene kan indikere en evne til å transportere varme 
i isolasjonsmaterialet. At paneler med gjennomføringsskader oppnådde høyere temperaturer inne i 
kjernematerialet nær brenneren, sammenlignet med paneler med kledningsskade og uskadede paneler, 
skyldes sannsynligvis at flammene fikk tak nærmere målepunktet. Dette underbygges ved at det under test 
ble observert at brannen tok tak på innsiden av de gjennomgående hullene og brant der. På prøvestykkene 
med truckskader var det overflaten av det eksponerte kjernematerialet som begynte å brenne, og den lave 
temperaturøkningen som ble målt tyder på at brannen forble på overflaten og at varmen ikke spredte seg 
nevneverdig innover i kjernematerialet. 
 
Panelene med gjennomføringsskader oppnådde signifikant høyere temperaturer enn uskadede paneler og 
paneler med truckskader, også i målepunktet lengst unna brannen. Siden brannen for disse panelene ikke 
nådde baksiden av hullene, og dermed ikke kom i direkte kontakt med termoelementene, må denne 
temperaturøkningen skyldes varmetransport i isolasjonsmaterialet. Resultatene indikerer dermed at 
varmen transporteres lettere bak kledningen i paneler der flammen får tak på innsiden av kjernematerialet. 
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Sammenligning av ulike typer kjernematerialer 
To sandwichpaneler med PUR som kjernemateriale ble testet, ett uskadet og ett med gjennomføringsskade. 
Uventet tilfredsstilte panelet med skader strengere klassifiseringskriterier med hensyn til total 
varmeutvikling enn panelet uten skader. Imidlertid ble det kun testet ett prøvestykke for hver av de to 
skadekategoriene. Den totale varmeavgivelsen for produktet ligger svært nær klassifiseringskriteriet på 15 
MJ for begge prøvestykkene, der det ene havnet like over grensen og det andre like under. Det er derfor 
sannsynlig at tilfeldigheter har medført forskjellen i estimert klassifisering. 
 
Panelene med PUR som kjernemateriale utviklet mer varme, hadde en kraftigere brann- og røykutvikling, 
og en raskere varmeavgivelseshastighet enn panelene med PUR+/PIR som kjernemateriale. Økningen i 
røykproduksjon skjedde på samme tidspunkt som det ble observert visuelt at det ikke lenger brant bak 
hjørnebeslaget. Når flammer avtar og slokner vil det bli mer røykproduksjon på grunn av mer ufullstendig 
forbrenning. 
 
Det var høyere temperaturøkning nær brenneren i PUR- enn i PUR+/PIR-paneler. Temperaturen økte 
samtidig som at brannen nådde bort til området der termoelementet var montert bak kledningen. 
Resultatene indikerer at det kan være høyere temperaturøkning bak kledningen til et panel med 
kjernemateriale av PUR enn av PUR+/PIR når det er i nærkontakt med flammen. I løpet av 20 minutter med 
denne branneksponeringen var imidlertid denne forskjellen utjevnet. 
 
Avvikende test, T9 
Panelet der det ikke oppstod brann bak hjørnebeslaget (prøvestykke T9) oppfylte strengere 
klassifiseringskrav enn paneler der brannen fikk tak i isolasjonen via hjørnet. Det ble en mindre brann- og 
røykutvikling for T9 enn for de to andre prøvestykkene (T7 og T8) i testserien. Montering av hjørnebeslag, 
fuging og annen tetting ble utført på samme måte og i løpet av samme dag for alle tre prøvestykkene, og 
det er derfor uvisst hvorfor skjøten i hjørnet sviktet for T7 og T8, men ikke for T9. Resultatet indikerer 
imidlertid at montering av sandwichpaneler kan ha en viktig effekt på de branntekniske egenskapene. 
 

3.4.5 Statistikk og feilkilder 
Grafene i Vedlegg E2 viser gjennomsnitt og standardavvik av måleresultater for parallellene i hver 
skadekategori. Siden testseriene besto av kun tre paralleller, valgte vi å presentere sentralverdien ved det 
aritmetiske gjennomsnittet for å inkludere en eventuell avvikende verdi i materialet. 
 
For paneler med PUR+/PIR kjernemateriale er dette et testoppsett med et begrenset antall paralleller (tre 
paralleller av hvert skadeomfang), og resultatene kan anses å gi en indikasjon på hvordan skader på 
sandwichpaneler kan påvirke de branntekniske egenskapene. Måleresultatene fra ett av prøvestykkene (T9) 
ble identifisert som avvikende, og det ble konkludert med at manglende gjennomtrenging av brannen via 
hjørnet var årsaken. Dette prøvestykket ble ekskludert ved beregning av gjennomsnittsverdier. 
 
For paneler med PUR som kjernemateriale, ble kun ett prøvestykke testet for hvert av to skadeomfang. Det 
er dermed uvisst i hvilken grad det ene prøvestykke gir et reelt bilde av panelets egenskaper i SBI-testen. 
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3.5 Konklusjon 
Med referanse til påstandene i avsnitt 3.1 konkluderer vi med følgende: 
Forutsatt at valg av skadeutførelsene gir et reelt bilde av truckskader og utette gjennomføringer, kan ulike 
typer skader gi ulik grad av varmeutvikling, røykproduksjon og varmeoverføring i kjernematerialet til et 
sandwichpanel som eksponeres for brann. Det samme gjelder for ulike typer kjernematerialer. Skadene kan 
ha en effekt på de branntekniske egenskapene til et sandwichpanel, men ikke nødvendigvis i den grad at 
det endrer brannklassifiseringen. Måleresultatene indikerer imidlertid at monteringsmetode og beskyttelse 
av skjøter kan ha betydning for om produktene oppfyller den dokumenterte klassifiseringen i virkelig bruk. 
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4 Fullskala branntest 
 
Forsøket ble utført i samarbeid med Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), som utførte en planlagt 
nedbrenning av et hus i en øvelse for sine aspiranter. 
 
Flere aktører var involvert i forsøket. TBRTs aspiranter deltok aktivt, var observander og utførte slokking. 
Brannvesenet fikk dermed en visuell erfaring med hvordan plastprodukter oppfører seg i brann, ved at de 
fikk oppleve røykutvikling, brannforløp, varmeutvikling og tid til overtenning. Leverandørene av 
byggevarene var til stede under forsøket, og fikk slik et bilde på hvordan produktene de tilbyr på markedet 
kan oppføre seg i en "virkelig" brann, og at det kan være forskjeller på konklusjoner fra branntester i 
mindre skala og branntekniske egenskaper i en større brann. 
 

4.1 Hensikten med forsøket 
 
Målet var å observere hvordan godkjente byggevarer i plast oppfører seg i en tilnærmet virkelig brann. 
Byggevarene (plastvinduer, isolasjonspaneler, himlingsplater m.m.) som ble installert i og utenpå huset, ble 
montert slik at eksponeringen for varme og flammer var mest mulig relevant i forhold til normal bruk. 
Plastvinduene som ble installert benyttes imidlertid ikke normalt i boliger. 
 
Konkrete målsetninger med det eksperimentelle oppsettet: 

- Sammenligne brann- og temperaturforløp bak trepanel og i plastisolasjon kledt med henholdsvis 
trepanel og metallkledning. 

- Sammenligne brann- og temperaturforløp i rom med og uten byggevarer i plast. 
- Undersøke hvordan plastvinduer av PC og PMMA opptrer i en "virkelig" brann. 
- Få en indikasjon på ekstrapolerbarheten fra småskalatester til en "virkelig" brann. 

 
Påstander vi ønsket å besvare: 

- Det blir høyere og raskere temperaturutvikling i et rom med plastmaterialer enn i et rom uten 
plastmaterialer. 

- Plastvinduer smelter, og PMMA smelter lettere enn PC. 
- Sandwichpaneler: 

o Sandwichpaneler uten kledning eller kledt med trepanel, tar lettere fyr enn 
sandwichpaneler med metallkledning. 

o Fasader etterisolert med brennbart kjernemateriale tar lettere fyr enn fasader med trekledning. 
- Produkter i en stor og "virkelig" brann viser andre branntekniske egenskaper enn de samme 

produktene i tester i mindre skala. 
 
Det ble innhentet bildemateriale, video og kvantitative temperaturmålinger fra forsøket. 

 

4.2 Beskrivelse av bygningen og tilgjengelige testarealer 
 
Huset som skulle fjernes var en trebygning på to etasjer bygget på 1950-tallet. Ytterveggene var isolert med 
50 mm mineralull. Original fasadekledning og vinduer var fjernet før nedbrenningen som følge av krav om 
miljøsanering. Innvendig var veggene dekket med sponplater med strietapet, taket besto av fast himling av 
sponplater, og det var klikkparkett på gulvet. 
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Tre innvendige rom i første etasje, samt tilhørende utvendige fasader, ble gjort tilgjengelige for fullskala 
branntester. Plasseringen av rommene og fasadene er vist i Figur 4-1. Resten av bygningen var forbeholdt 
TBRTs brannøvelse. Figur 4-2 viser testrommenes lokalisasjon i plantegning av første etasje, og 
testrommenes dimensjoner er gitt i Tabell 4-1. 
 
a 

  
 
b 

 
Figur 4-1. Husfasade (a og b) med anvisning til omtrentlig plassering rom og utvendige fasader benyttet til tester. 

Testrom 1 
 

Testrom 2 
 

Testrom 3 

Fasadetest 2 
 

Fasadetest 1 
 

Fasadetest 3 
 

Testrom 3 

Fasadetest 3 
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Figur 4-2. Plantegning av etasje 1 som viser testrommene tilsvarende vist i Figur 4-1. 

 
Tabell 4-1. Dimensjoner av rommene som ble benyttet til branntester 

Rom Areal (m2) Takhøyde (m) Volum (m3) Areal av døråpning (m2) 
Testrom 1 8,1 2,3-2,7 19,2 1,6 
Testrom 2 8,7 (7,9*) 2.4 (2,3*) 20,9 (18,5*) 1,8 
Testrom 3 18 2,4 33,1 1,8 

* Dimensjoner etter montering av paneler og takhimling. 
 

4.3 Materialer og produkter 
 
Ulike leverandører av byggevarer i plast bidro med produkter. Produktene ble delvis montert av 
leverandørene og delvis av SINTEF NBL. Alle produktene som ble benyttet selges på det norske markedet. 
Informasjon om produkttyper og produktenes egenskaper er gitt i Vedlegg B, Tabell B1, produkt 1, 2 og  
5 – 10. 
 

4.4 Eksperimentelt oppsett 

4.4.1 Måleinstrumenter 
- Termoelementer 
- Kamera (stillbilder, videokamera, webkamera) 
- Visuelle observasjoner 
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4.4.2 Rekkefølge av tester 
TBRTs aspiranter skulle øve på slokking av overtenningsbranner før de skulle la hele bygget brenne ned. 
Alle branntestene, både innvendig og utvendig, ble derfor kontrollert og slokket, slik at de ikke skulle spre 
seg opp og inn på loftet før den kontrollerte nedbrenningen skulle foregå. 
 
Innendørs branntester ble utført først. Hvert testrom ble antent, gikk til overtenning og ble slokket før 
neste branntest ble startet. I de utvendige testene valgte vi å starte brannene mot fasadene med 
sandwichpaneler (Fasadetest 1 og 2) samtidig, for visuelt å kunne observere tidsforløpet og få et bedre 
grunnlag for sammenligning. Fordi fasaden med trekledning (Fasadetest 3) var på en annen vegg og dermed 
vanskelig å observere samtidig med de andre fasadene, ble denne testen utført separat. 
 

4.4.3 Valg av tennkilde og startbrann 
Tennkilden ble på forhånd testet i SINTEF NBLs laboratorium (Figur 4-3). For både innendørs og utendørs 
tester ble det valgt asfaltplater (10 cm × 10 cm) som tennkilder. Én tennkilde besto av 4 stk plater spikret 
sammen til en kloss. Hver tennkilde ble lagt i egen pose. Før antenning ble hver pose fylt med 1,5 dl heptan, 
og platene fikk tid til å bli gjennomtrukket av heptanen. Asfaltplatene ble antent med propanbrenner. 
 
Ved uttesting av tennkilden i laboratoriet ble sandwichpanelene stilt opp i hjørnekonfigurasjon (Figur 4-3a-
d), etter å ha kuttet nesten helt gjennom i hjørnene, foruten metallkledning/overflatelaminat på 
flammeeksponert side. Tennkilden ble plassert på gulvet i det indre hjørnet. For å vurdere antennelse av 
madrass som startbrann til utvendige fasadetester, ble tennkilden plassert i et stativ i høyde med 
madrassens nedre kant, mellom madrassen og en vegg (Figur 4-3e). 
 
Det brant fort gjennom metallkledningen (Figur 4-3a og b) og overflatelaminatet (Figur 4-3c og d) i hjørnene 
av prøvestykkene, slik at flammene fikk tak i kjernematerialene. For begge typer paneler forkullet 
kjernematerialene og forhindret brannspredning. 
 
PUR-skummadrassen, som ble testet innendørs i et stativ som simulerte en søppelbeholder under tak (Figur 
4-3e), ble visuelt vurdert som en tilstrekkelig startbrann for antennelse av fasader i fullskalaforsøket. 
 
Årsaken til at søppelbeholdere ble benyttet som tennkilde, var at en vanlig årsak til utvendige 
fasadebranner er brann i oppsamlet brennbart materiale på utsiden av bygninger. Slike branner er ofte 
påsatt. I § 2-1 i Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det angitt at slike beholdere 
skal anordnes i god avstand fra eksempelvis yttervegger og takutstikk[41]. Det ble boret hull nederst i den 
ene sideveggen i søppelbeholderne, og lokkene ble satt delvis åpne for å sikre ventilasjon til startbrannen 
(Figur 4-4). Én tennkilde ble plassert i bunnen av søppelbeholderne på innsiden av madrassene og nærmest 
veggen. 
 
Tabell F-1 i Vedlegg F.1 viser et estimat av hvor mye energi startbrannene avga i hver av testene. 
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Figur 4-3. Testing av tennkilde for sandwichpanel med metallkledning (a og b), sandwichpanel med overflatelaminat  
(c og d) og for PUR-skummadrass til fyll i søppelbeholder (e). Logo på overflatelaminatet i bilde c og d er retusjert bort 
for anonymitet. 
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Figur 4-4. I de utvendige testene av brann på fasader, ble tennkilden plassert i bunnen av en søppelbeholder som var 
fylt med PUR-skummadrasser (a). Det ble boret hull nederst i søppelbeholderen (b) og lokket ble holdt delvis åpent for å 
sikre ventilasjon. 

 

4.4.4 Testrom 1: Plastvinduer 
Kort beskrivelse av test 

- Testprodukter: 
o Plastvindu 1 (produkt nr. 6 i Tabell B-1, Vedlegg B) 
o Plastvindu 2 (produkt nr. 7 i Tabell B-1, Vedlegg B) 

- Startbrann: 
o Innvendig brannpåkjenning fra brann i stol med madrass under plastvinduer. 

- Ønsket observasjon: 
o Om vinduene smelter og går i stykker når brannen går til overtenning, og om de to ulike 

plastmaterialene reagerer på ulike måter. 
 
Plassering og montering av produkter: 
Plastvinduene ble montert fast (ikke mulig å åpne) i vindusåpninger på hver sin vegg, mellom to trelekter på 
45 mm x 45 mm. Lektene ble skrudd fast til trestendere med tre skruer i hver lekt. Hulrommet mellom 
lektene og bygningen ble tettet med fugemasse. 
 
Instrumentering og tennkilder: 
Ingen termoelementer var montert i rommet. Tre videokameraer var plassert på et bord i rommet, med 
begge vinduene i synsfeltet. Under hvert vindu var det plassert en plaststol. Av PUR-skummadrasser ble 
biter tilsvarende størrelsen av sete- og ryggputer skåret ut og plassert i stolene. I overgangen mellom sete- 
og ryggputen ble det plassert en tennkilde. 
 

a b 
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Figur 4-5 viser plassering av plastvinduer, videokamera og tennkilder i Testrom 1, og Figur 4-6 viser hvordan 
startbrannen ble plassert, samt andre detaljer fra testrommet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-5. Skisse av Testrom 1 viser romdimensjoner, plassering av plaststoler med tennkilde, bord med tre 
videokameraer, og lokalisering av Plastvindu 1 (PMMA) og Plastvindu 2 (PC). 

  

Plastvindu 1 

Plastvindu 2 

Tre stk. videokamera 
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Figur 4-6. a) viser PUR-madrassbiter i plaststol som er plassert under Plastvindu 1. b) viser montert vindu med tetting 
av åpninger, sett fra innsiden av rommet. c) viser ferdigmontert Plastvindu 2 fra utsiden av bygget. 

 

4.4.5 Testrom 2: Innendørs sandwichpaneler og plasthimling 
Kort beskrivelse av test: 

- Testprodukter: 
o Sandwichpanel 1 (produkt nr. 1 i Tabell B-1, Vedlegg B) 
o Sandwichpanel 2 (produkt nr. 2 i Tabell B-1, Vedlegg B) 
o Himlingsplate (produkt nr. 8 i Tabell B-1, Vedlegg B) 

- Startbrann: 
o Innvendig brannpåkjenning ved gulv i hjørne. 

- Ønsket observasjon: 
o Studere hvordan en kombinasjon av plastmaterialer oppfører seg (tid til overtenning, 

temperaturforløp m.m.) i en "virkelig" brann som går til overtenning, og sammenligne 
brannen med brann i et rom uten plastmaterialer (Testrom 3). 

 
Plassering og montering av materialer 
Himlingsplatene ble skrudd fast til taket med aluminiumsskruer, med c/c 300 mm i bredderetningen og 
c/c 700 mm i lengderetningen med motfase i bølgene. Det ble montert tre plater i bredden. Hver plate var 
skjøtet i lengderetningen i senter av taket for å teste effekten fra skjøten i brannen. 
 
Sandwichpanel 1 (med metallkledning) ble montert i en bunnsvill som først var blitt skrudd fast til gulvet. 
Panelene ble montert mot taket på innsiden av ytterkanten av plasthimlingen. Avstanden mellom 
himlingen og panelene ble tettet med fugemasse. Det var to panelskjøter i bredden og en skjøt i hjørnet. De 
to panelstykkene som var hjørnemontert hadde hver en bredde på 0,8 m. Lister i metall ble skrudd fast 
over alle skjøter. 
 
Sandwichpanel 2 (uten metallkledning, med overflatelaminat) ble skrudd fast med trelekter til veggene. 
Lektene var plassert med c/c 600 mm, og skruene ble montert med c/c 600-900 mm. Panelene hadde not- 
og fjær-sammenføyninger. Det var to vertikale skjøter i bredden, to horisontale skjøter i høyden og en skjøt 

a b c 
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i hjørnet. Panelene som var montert i hjørnet hadde en bredde på 1,2 m. Plateskjøtene og hjørnet ble 
tettet med fugemasse. I vanlig bruk vil isolasjonsplatene bli kledd med en type platekledning (for eksempel 
gipsplater) som blir skrudd fast til trelektene. I dette tilfellet ønsket vi å teste uten kledning. De horisontale 
skjøtene var plassert i motfase med to oppe og en nede i bredden av rommet. 
 
Instrumentering og tennkilder 
Figur 4-7 viser plassering av sandwichpaneler, himlingstak, videokamera og tennkilder i Testrom 2.  
Figuren viser også posisjonene til termoelementer som ble montert på baksiden av sandwichpanelene og 
på stativer plassert i rommet.  Kablene til termoelementene ble ført via et boret hull ved gulvet til utsiden 
av huset, der logging av måleresultatene ble gjort. Tennkilden ble plassert på gulvet ved hjørnet til hver av 
sandwichpanelkonfigurasjonene. 
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Sandwichpanel 1 montert på vegg 1 

Figur 4-7. a) Skisse av Testrom 2 viser romdimensjoner, 
plassering av sandwichpanel med metallkledning 
(Sandwichpanel 1, mørk grå farge) og sandwichpanel med 
overflatelaminat (Sandwichpanel 2, beige farge), begge 
montert i hjørnekonfigurasjon. Rommet ble antent via én 
tennkilde i hvert hjørne. Ett videokamera ble plassert i 
rommet. Termoelementer ble montert på vegg bak 
sandwichpanelene og på seks stativer, plassert i rommet 
som vist i figuren. b) Skisse av posisjoner til 
termoelementene montert på vegg 1. For vegg 2 er 
plasseringen speilvendt. c) Plassering av termoelementer 
på stativ. Stativene ble plassert så nær veggen som mulig. 

 

Videokamera 
plassert på gulv 

a 

b 

c 

Sandwichpanel 2 montert på vegg 2 

Himlingsplate montert i tak 
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Figur 4-8. Montering av termoelementer på vegg (a) (i posisjoner som vist i Figur 4-7b) og monterte produkter (b-d). 
Himlingsplater er festet i taket (b). Sandwichpaneler med metallkledning er montert på vegg 1 og beskyttet i hjørner 
og på ender som i vanlig bruk (c). Sandwichpaneler uten metallkledning, med overflatelaminat, er montert på vegg 2. 
Begge panelene er montert i hjørnekonfigurasjon og speilvendt i rommet i forhold til hverandre, som vist i Figur 4-7a. 
Logo på overflatelaminatet i bilde d er retusjert bort for anonymitet. 
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4.4.6 Testrom 3: Referanserom 
Kort beskrivelse av test 

- Testprodukter: 
o Originale trematerialer. 

- Startbrann: 
o Innvendig brannpåkjenning ved gulv i hjørne. 

- Ønsket observasjon: 
o Sammenligne en brann i et rom med originale trematerialer med brannen i Testrom 2. 

 
Materialer 
Testrom 3 ble benyttet som referanse for sammenligning med rommet med plastprodukter (Testrom 2), og 
inneholdt derfor ikke byggevarer i plast. Veggene var kledt med sponplater med malt strietapet og i taket 
var det malte sponplater. Rommet hadde skråtak med 40 cm høydeforskjell mellom senter av rommet og ut 
mot sidene. For bedre samsvar med Testrom 2, ble det lagt løse kryssfinerplater på betonggulvet i Testrom 
3. Ventilasjonslyren i rommet ble tettet med steinull. 
 
Instrumentering 
For sammenligning ble referanserommet instrumentert identisk med Testrom 2, med unntak av 
termoelementer montert på vegg, siden det her ikke ble påført veggisolasjon. Et videokamera ble plassert i 
rommet. Figur 4-7c viser posisjoner til termoelementer som ble montert på stativer plassert i rommet. 
 
Figur 4-9 viser plassering av sandwichpaneler, videokamera, tennkilder og posisjoner for stativer for 
termoelementer i Testrom 3. 
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Figur 4-9. a) Skisse av Testrom 3 viser romdimensjoner, plassering av ett videokamera og seks stativer med 
termoelementer, montert identisk som i Testrom 2 (Figur 4-7). Rommet ble antent med én tennkilde i hvert hjørne.  
Til forskjell fra Testrom 2, hadde dette rommet skråtak. 
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4.4.7 Fasadetest 1: Sandwichpanel med metallkledning 
Kort beskrivelse av test 

- Testprodukter: 
o Sandwichpanel 1 (produkt nr. 1 i Tabell B-1, Vedlegg B): 
o Plasttak (produkt nr. 10 i Tabell B-1, Vedlegg B): 

- Startbrann: 
o Én tennkilde i søppelbeholder med innhold (PUR-skummadrass). 

- Ønsket observasjon: 
o Studere hvordan brannforløp og temperaturutvikling for metallkledt sandwichpanel skiller 

seg fra sandwichpanel uten metallkledning og fasade med trekledning. 
o Studere hvordan plasttak reagerer på varmen fra brannen og observere om taket 

magasinerer varme slik at fasade antennes. 
 
Montering 
Figur 4-10 viser oppsettet av Fasadetest 1. Sandwichpanelene ble plassert på en bunnlist som var festet til 
veggen og skrudd fast. I to horisontale skjøter, som var uten flattstålbeslag, ble fjærdelen rettet oppover for 
å forenkle monteringen. Panelene hadde også en vertikal skjøt, som ble dekket med et flattstålbeslag med 
en bredde på 20 cm. Flattstålbeslaget ble skrudd fast til begge panelene med en c/c avstand på 150 mm. 
Fasadefeltet hadde en total bredde og høyde på 3 x 3 m. Alle ytterkanter ble avsluttet med et 
stålvinkelbeslag som ble skrudd fast til panelene med, c/c 450 – 500 mm. Det ble boret et lite hull i 
baksiden av panelene til hvert av de 6 termoelementene, slik at disse kunne monteres ca. 1 cm inn i 
panelenes isolasjon. 
 
Plasttaket over søppelbeholderen var et enkelt terrassetak. Taket ble skrudd fast til et rammeverk av 
trebjelker med dimensjoner 98 x 48 mm. Takets bjelkelag var montert helt tett inntil veggflaten, men 
himlingen var luftet slik at det var åpninger inn mot veggen. Luftespalten mellom taket og trekledningen var 
mellom 0,2 – 1,0 cm, og det var montert en trelekt innerst mot veggkledningen. Taket var montert i skrå 
vinkel nedover ut fra fasadeveggen (1,8 m opp til takflaten i fremkant og 2,2 m ved veggen). 
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Figur 4-10. a) viser ferdigmontert sandwichpanel med metallkledning for Fasadetest 1, med overbygg med plasttak 
over søppelbeholder med fyll. Monteringsdetaljer fra oppsettet er vist i b) – f). 
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4.4.8 Fasadetest 2: Sandwichpanel uten metallkledning 
Kort beskrivelse av test 

- Testprodukter 
o Sandwichpanel 2 (produkt nr. 2 i Tabell B-1, Vedlegg B): 
o Plasttak (produkt nr. 10 i Tabell B-1, Vedlegg B): 

- Startbrann: 
o Én tennkilde i søppelbeholder med innhold (PUR-skummadrass). 

- Ønsket observasjon: 
o Studere om brannforløp og temperaturutvikling for sandwichpanel uten metallkledning 

skiller seg fra metallkledt sandwichpanel og fra trekledning. 
o Studere hvordan plasttak reagerer på varmen fra brannen, og observere om taket 

magasinerer varme slik at fasade antennes. 
 
 
Montering 
Figur 4-11 viser oppsettet av Fasadetest 2. Sandwichpanelene ble fastskrudd til 45 x 45 mm trelekter med 
c/c mellom 550 og 650 mm. I to horisontale skjøter, som var uten flattstålbeslag, ble fjærdelen rettet 
oppover for å forenkle monteringen. Panelene hadde også en vertikal skjøt, som ble dekket med et 
flattstålbeslag med en bredde på 20 cm. Flattstålbeslaget ble skrudd fast til begge panelene med en c/c 
avstand på 150 mm. Takutstikk på begge sider av fasadefeltet forhindret full bredde 3 x 3 m. Resulterende 
bredde var derfor 2,6 m, med to hele plater en kappet plate på enden med bredde 0,2 m, og høyden var 
3 m langs nesten hele bredden.  De horisontale skjøtene var fordelt i høyden med 1,8 m på begge sider og 
1,2 m høye plater på de to andre. Den ytterste platen ble kuttet i flukt med taket, slik at høyden gikk ned til 
2,6 m. En luftet trekledning av furu med dobbelt fals ble montert over isolasjonsplatene. Kledningene ble 
spikret fast til 45 x 45 mm trelekter som var montert på utsiden av isolasjonsplatene. 
 
Det ble benyttet samme type plasttak og monteringsmetode som for fasaden med sandwichpaneler med 
metallkledning (Fasadetest 1). Takhøyden ble valgt slik at oppsettet i størst mulig grad skulle ligne 
Fasadetest 1. Terrassetaket ble montert i skrå vinkel nedover ut fra fasadeveggen (1,65 m opp til takflaten i 
fremkant og 2,1 m ved veggen). Luftespalten mellom terrassetaket og trekledningen var ca. 0,5 cm (det var 
en trelekt innerst mot kledningen). 
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Figur 4-11. a) viser montering av sandwichpanel 
med trekledning for Fasadetest 2 og  
b) viser oppsettet klart til test med overbygg med 
plasttak over søppelbeholder med fyll.  
c) viser detalj av kjernematerialet til panelet med 
påmontert trekledning. Logo på overflatelaminatet i 
bilde a er retusjert bort for anonymitet. 

 

a b 
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4.4.9 Fasadetest 3: Trekledning 
Kort beskrivelse av test 

- Testprodukter: 
o Trekledning uten tilleggsisolasjon (produkt nr. 5 i Tabell B-1, Vedlegg B). 
o Plasttak (produkt nr. 9 i Tabell B-1, Vedlegg B). 

- Startbrann: 
o Én tennkilde i søppelbeholder med innhold (PUR-skummadrass). 

- Ønsket observasjon: 
o Studere brannforløp og temperaturutvikling for tradisjonell trekledning på fasade og 

sammenligne med fasader med sandwichpaneler. 
o Studere hvordan et ventilert plasttak reagerer på varmen fra brannen og observere om 

taket magasinerer varme slik at fasade antennes. 
 
Montering 
Figur 4-12 viser oppsettet av Fasadetest 3. For montering av trekledningen, ble trelekter, 45 x 45 mm, 
skrudd fast direkte til ytterveggen. Lektene ble fordelt med ca. c/c 60 cm.  Luftet trekledning ble spikret 
direkte på trelektene uten tilleggsisolasjon bak. Kledningen ble bygget opp med en litt lavere høyde (2,5 m) 
enn kledningene på de andre fasadene, fordi høyden opp til raftet var begrenset. Bredden på feltet var 3 m. 
 
Plasttaket over søppelbeholderen var et luftet terrassetak. Taket ble skrudd fast til et rammeverk av 
trebjelker med dimensjoner 98 x 48 mm og hadde en skjøt på midten. Over skjøten og langs sidene av taket 
ble det skrudd fast aluminiumslister. Takets bjelkelag var montert helt tett inntil veggflaten, men himlingen 
var luftet slik at det var åpninger inn mot veggen. Luftespalten mellom taket og trekledningen var mellom 
1,5 – 4,0 cm. Taket ble montert i skrå vinkel nedover ut fra fasadeveggen (1,5 m opp til takflaten i fremkant 
og 2,1 m ved veggen). 
 
 
 



 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
NBL A13134 

VERSJON 
1.0 48 av 72 

 

 
Figur 4-12. a) og b) viser Fasadetest 3 med påmontert trekledning og overbygg med ventilert plasttak over søppelbeholder 
med fyll. c) viser detalj av skjøten i plasttaket. 
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4.4.10 Instrumentering av fasader 
Termoelementene for de tre fasadetestene ble plassert likt i forhold til kledningen. For fasaden med 
trekledning ble termoelementene festet direkte på husveggen før kledningen ble lagt (Figur 4-13a). For 
fasadene med sandwichpaneler ble det boret et lite hull i baksiden av panelene til hvert av termoelementene, 
som ble montert ca. 1 cm inn i isolasjonsmaterialet. Det var noe ulik høyde fra bakkenivå opp til kledningen. 
Termoelementenes posisjoner i fasadekledningene (sett forfra) er vist i Figur 4-13b. 

 
Figur 4-13. Mal for posisjoner til termoelementer ved instrumentering av fasade. Malen tar utgangspunkt i et 
fasadefelt på 3 x 3 m. Dimensjonene på fasadefeltene i de tre ulike fasadene varierte noe som følge av ulik avstand 
opp til raftet. Termoelementene er merket ØM=øvre midten, ØV=øvre venstre, ØH=øvre høyre, S=senter, NV=nedre 
venstre, NH=nedre høyre, NM=nedre midten.  
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4.5 Resultater og diskusjon 
 
Dette avsnittet angir og diskuterer resultater fra målinger og observasjoner gjort under testene. Forsøket 
ble utført den 22. mars 2013, og det var klart vintervær, tilnærmet vindstille og ca. -1 °C. Vedlegg F.2 angir 
omtrentlige verdier for tidspunkt, vindstyrke og temperatur under de ulike testene gjennom testdagen. 
Tidfestede observasjoner er presentert i Vedlegg F.3, og grafisk fremstilling av temperaturmålinger er vist i 
Vedlegg F.4. 
 

4.5.1 Testrom 1: Plastvinduer 
Observasjoner 
Tidslogging av observasjoner fra brannforsøket i rommet med plastvinduer er angitt i Tabell F-3 i Vedlegg 
F.3. Tennkildene som var plassert på madrassene i de to plaststolene som sto under hvert vindu, ble antent 
samtidig. Fra utsiden ble det observert flammer på innsiden av vinduene. Da brannen avtok, tilførte 
brannvesenet ekstra brensel, brannen tok seg opp og gikk til overtenning. De to plastvinduene verken brant 
eller smeltet som forventet, men myknet, beveget seg og bulet under brannen. De deltok ikke i brannen, og 
bidro ikke til brannspredning. Branntesten varte i ca. 10 minutter, og det er usikkert om en mer langvarig 
brann ville ført til at vinduene hadde begynt å brenne. Vinduene var utvidet og deformert etter avkjøling 
(Figur 4-14). Brannvesenet slokket brannen og forsøkte å ta hull på vinduene for å oppnå ventilasjon, uten å 
lykkes. 
 

 

 
Figur 4-14. Bilder etter innvendig brann i Testrom 1 med plastvinduer av PMMA (a) og PC (b) viser at materialene er 
deformert, men at de ikke har smeltet i brannen. 
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Temperaturmålinger i naborom (Testrom 2) fra brann i Testrom 1 
Grafisk presentasjon av temperaturmålingene er gitt i Figur F-1 i Vedlegg F.4.1. 
 
For å observere om varmen fra brannen ville spre seg til naborommet med plastprodukter og øke 
temperaturen bak sandwichpanelene, ble temperaturen i Testrom 2 registrert under brannen i Testrom 1. 
Temperaturmålingene inne i rommet nær begge vegger med sandwichpaneler viste en temperaturøkning 
opp til en maksimaltemperatur på 40 – 50 °C rett etter første antennelse. Temperaturen sank da brannen 
døde ut. Etter at brannvesenet igjen antente rommet, utviklet det seg en større brann i Testrom 1, og en 
kraftig temperaturøkning i Testrom 2. Temperaturen inne i rommet var høyere (maksimalt 250 °C) innerst 
ved veggen lengst unna Testrom 1. Ved den nærmeste veggen ble maksimaltemperaturer målt til 150 °C. 
For målinger gjort bak sandwichpanelene, ble det registrert ubetydelig temperaturøkning.  
 
Forklaringen på at det ble målt høyere temperatur inne i Testrom 2 enn bak sandwichpanelene, er 
sannsynligvis at varmen hovedsakelig ble transportert til naborommet via døråpninger og ikke gjennom 
vegg. 
 

4.5.2 Testrom 2: Innendørs sandwichpaneler og plasthimling 
Observasjoner 
I følge brannvesenet deltok ikke panelene med metallkledning i brannen, mens panelet med 
overflatelaminat ble sagt å bidra. Det er sannsynlig at det var overflatelaminatet som bidro mest, heller enn 
kjernematerialet, som forkuller. Energien fra den plasserte tennkilden var begrenset, så etter ca. 2 minutter 
tilførte brannvesenet en ekstra madrassbit i hvert av de to hjørnene som brant, for å tilføre ekstra energi til 
brannen. Overflaten av panelene med laminat brant før det ble lagt på ekstra brensel, og plasthimlingen i 
taket brant ut fra hjørnet til panelene. Plasthimlingen dryppet og rant ned under brannen og brant raskt 
opp, og det var dette produktet som ble sagt å produsere mest røyk. Etter at brannen gikk til overtenning i 
rommet, var brannen lett å slokke. Figur 4-15 viser tilstanden til sandwichpanelene og himlingsplatene 
etter brannen. 
 
Døråpningen var det eneste åpningsarealet og ga lite tilluft. Det var i tillegg relativt stor røykproduksjon, og 
det ble noe vanskelig for brannvesenet å styre brannutviklingen. Temperaturregistreringen indikerer 
imidlertid tidspunktet da brannen gikk til overtenning. 
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Figur 4-15 Sandwichpaneler med (a) og uten (b) metallkledning etter brann viser at metallkledningen hovedsakelig er 
skadet i hjørnet, mens overflatelaminatet på panelene uten metallkledning er delvis avbrent. Himlingsplatene i plast  
(c og d) smeltet og dryppet under brannen. Logo på overflatelaminatet i bilde b er retusjert bort for anonymitet. 

 
Temperaturmålinger 
Grafisk presentasjon av temperaturmålingene er gitt i Figur F-2 i Vedlegg F.4.1, og beskrivelse av rommet er 
vist i Figur 4-7. Rommet ble overtent allerede etter ca. 3 minutter. De høyeste temperaturene ble generelt 
målt øverst i rommet og nærmest brannen. Maksimaltemperaturene i rommet ved de to ulike paneltypene 
ble målt 20 cm under plasthimlingen og var omtrent 550 og 900 °C for henholdsvis panelet med og uten 

b a 

d c 
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metallkledning. Grafene viser at temperaturen økte ved to tidsrom under testen. Den største økningen ble 
observert etter 3 min som følge av tilførsel av ekstra brensel og overtenning. 
 
Bak panelene ble det registrert svak temperaturøkning, og høyeste temperatur var 20 °C bak 
sandwichpanelet uten metallkledning i det øverste termoelementene nærmest flammen. 
 

4.5.3 Testrom 3: Referanserom 
Observasjoner 
Det ble visuelt observert at de tradisjonelle treveggene brant tilsynelatende likt som sandwichpanelene 
med metallkledning, men noe saktere og med mindre bidrag til brannen enn overflaten til 
sandwichpanelene med overflatelaminat. Brannvesenet tilførte ekstra brensel etter et par minutter ved å 
plassere to madrassbiter i hvert av hjørnene med tennkilder. At det tilførte ekstra brenselet ikke var 
identisk i Testrom 2 og 3, vanskeliggjør sammenligningen av rommene. 
 
Også i referanserommet var døråpningen det eneste åpningsarealet for tilluft. Trematerialene brant som 
forventet, og rommet gikk til overtenning med et lignende forløp som i Testrom 2. Rommet ble overtent 
etter ca. 4,5 minutter, og hvis man reduserer tiden med ca. 1 minutt for å korrigere for større takhøyde i 
rommet, er forskjellen mellom Testrom 2 og 3 på ca. 1 minutt. Dette indikerer liten forskjell i brannforløpet 
i rommet med trematerialer sammenlignet med rommet med plastmaterialer. 
 
Temperaturmålinger 
Grafisk presentasjon av temperaturmålingene er gitt i Figur F-3 i Vedlegg F.4.1. 
Etter antennelsen var det en rask temperaturøkning øverst på stativet nærmest flammen ved vegg 1  
(se beskrivelse av rommet i Figur 4-9. De andre termoelementene ved begge veggene reagerte senere, men 
målte en tydelig temperaturøkning etter ca. 2 minutter. Etter 4 minutter steg temperaturen raskt etter at 
brannvesenet, også her, tilførte ekstra brensel. Relativt lik temperatur ble oppnådd ved begge vegger. En 
maksimaltemperatur på 850 °C ble målt etter 5 minutter øverst på veggen nærmest flammen. 
 

4.5.4 Fasadetest 1 og 2: Sandwichpaneler 
Observasjoner og diskusjon 
Tabell F-4 lister observasjonene fra brannen. Begge søppelbeholderne brant godt (Figur 4-16a og b). 
Stikkflammer ble observert i trekledningen etter 2 minutter, og deler av terrassetaket smeltet etter ca. 
3 minutter. Begge søppelbeholderne falt sammen før det var gått 4 minutter. Straks etter ble det observert 
brann bak trekledningen for Fasadetest 2, og røyk kom ut fra raftet (Figur 4-16b). For å forhindre at 
brannene skulle spre seg til loftet og komme ut av kontroll, ble brannen slokket etter 4,5 minutter (Figur 
4-16c). Fasadetest 1 medførte ikke brannspredning, og brannen i søppelbeholderen ble slokket etter 
7 minutter. Begge terrassetakplatene bar preg av å ha smeltet i brannen (Figur 4-16d, e og f). 
 
Sandwichpanelene med metallkledning deltok ikke i brannen. Det kan ha hatt betydning for resultatet at 
søppelbeholderen falt raskt sammen og dermed ikke lenger var i kontakt med sandwichpanelene, slik at 
brannpåkjenningen var for kortvarig. 
 
For sandwichpaneler med trekledning, spredte brannen seg bak kledningen og opp mot loftet. Det er grunn 
til å anta at det var overflatelaminatet på isolasjonens bakside som tok fyr, siden det er observert at dette 



 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
NBL A13134 

VERSJON 
1.0 54 av 72 

 

isolasjonsmaterialet forkuller. Det var dessverre ikke tid til å verifisere dette etter branntesten, fordi 
brannvesenet måtte starte selve nedbrenningen av bygningen. 
 
Terrassetakene 
Terrassetakene smeltet slik at det ble et hull like over brannen. De varme røykgassene ble derfor effektivt 
luftet ut, både gjennom hullet i taket og til sidene, da det ikke var noen vegger rundt overbygget. 
Terrassetakene brant ikke med flammer, og det kunne fra avstand ikke observeres brennende dråper. 
 
 

  
Figur 4-16. I Fasadetest 1 og 2 brant det godt i søppelbeholderne (a) før de kollapset ned på bakken (b og c). For 
Fasadetest 2, medførte spredning av brannen bak panelene at det ble røykutvikling (b) og fare for spredning til loft. 
Fasadetest 2 krevde derfor slokking (c), mens brannen i Fasadetest 1 døde ut av seg selv. Plasttaket i Fasadetest 1 bar 
preg av smelting (d), men hadde mindre skader enn det identiske plasttaket i Fasadetest 2 som var gjennomhullet  
(e og f). 

b a 

d c 

f e 
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Temperaturmålinger 
Grafisk presentasjon av temperaturmålingene er gitt Vedlegg F.4.2. Alle målinger viser ubetydelige 
temperaturøkninger inne i isolasjonsmaterialet. Ulike startemperaturer ble målt i de ulike termoelement-
posisjonene for begge fasadene med sandwichpaneler, Fasadetest 1 og 2 (Figur F-4a og Figur F-5a). Dette 
kan skyldes at ulike posisjoner på veggene kan ha blitt ulikt oppvarmet etter de innvendige brannene. I 
posisjonene som hadde høyest temperatur ved teststart, minket temperaturen utover i testen. Dette 
skyldes sannsynligvis at posisjonene som var mest oppvarmet etter de innvendige testene, hadde så høy 
temperatur at påvirkning fra fasadebrannene ikke var målbare. I disse posisjonene sank derfor 
temperaturen jevnt i løpet av testene som følge av varmetap til omgivelsene. At ikke fenomenet ble 
observert for trefasaden, Fasadetest 3 (Figur F-6), kan skyldes at vindusåpningen i Testrom 2, til tross for at 
den var gjenkledt og isolert, lettere ledet varme ut enn det veggene gjorde. 
 

4.5.5 Fasadetest 3: Trekledning 
Observasjoner 
Tabell F-5 i Vedlegg F.3 lister observasjonene fra brannen.  Flammer nådde trekledningen etter ca. 
1 minutt. Søppelbeholderen falt sammen etter 2 minutter, og brannen tok seg ikke opp igjen. Brannen 
klarte ikke å antenne trekledningen. Slokking ble startet etter nesten 5 minutter. I løpet av testen begynte 
terrassetaket bare så vidt å utvide seg, men brannpåkjenningen ble for liten og for kortvarig til at den 
hadde noen effekt på terrassetaket. 
 
Temperaturmålinger 
Grafisk presentasjon av temperaturmålingene er gitt i Figur F-6 i Vedlegg F.4.2. Temperaturøkningen startet 
først øverst i midten av feltet. Deretter økte temperaturen nedover mot venstre i feltet. Høyeste 
temperaturøkning og en maksimaltemperatur på 140 °C ble målt på høyre side. Brannen hadde antakelig 
fått tak bak kledningen på høyre side av feltet, noe som ikke var visuelt observerbart fra utsiden av fasaden. 
Etter påføring av vann sank temperaturen, økte igjen etter 3,5 minutter, og fortsatte deretter å synke. 
 

4.5.6 Fullstendig nedbrenning 
I løpet av den kontrollerte nedbrenningen av huset smeltet terrassetakene. Terrassetaket ved trefasaden 
(Fasadetest 3) løsnet fra takkonstruksjonen og hang ned fra bjelkelaget. Begge fasadene med 
sandwichpaneler viste god motstand mot brannen. Det er imidlertid viktig å understreke at brannen ble 
startet i motsatt ende av huset. For sandwichpanelene med metallkledning var det gjennom hele 
nedbrenningen hovedsakelig fra skjøter at det ble observert flammer. 
 
Figur 4-17 viser hvordan terrassetakene og sandwichpanelet med metallkledning oppførte seg i sen fase av 
den totale nedbrenningen av huset. 
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Figur 4-17. Plastmaterialene i terrassetakene smeltet i den fullstendige nedbrenningen (a og b). For sandwichpanelet 
med metallkledning ble det observert flammer kun fra skjøt gjennom hele nedbrenningen (b). 
 
 

4.5.7 Diskusjon og konklusjoner fra testen 
Innendørs branntester 
Under brannen i rommet med plastvinduer klarte ikke brannvesenet å oppnå ventilasjon ved å ta hull på 
vinduene. Dette var uventet og kan ha stor betydning i en reell brann, da det vil kunne føre til at det blir 
vanskelig for brannvesenet å lufte ut røykgasser for å hindre videre brannspredning i en bygning med 
plastvinduer. 
 
Av produktene som var installert for innvendige tester, var det kun plasthimlingen i rommet med 
plastprodukter (Testrom 2), samt overflatelaminatet til sandwichpanelene uten metallkledning, som bidro i 
brannene. Det er mulig at ventilasjonsåpningene innvendig var for begrenset, og dermed førte til for lite 
lufttilførsel til å oppnå de store brannpåkjenningene. Himlingsmaterialet ga imidlertid overraskende 
resultater. I henhold til materialgodkjenningen for himlingsplatene, skal ikke materialet produsere 
brennende dråper, noe det raskt gjorde i denne testen ifølge brannmannskapet som observerte brannen. 
Dette kan skyldes at evnen til å produsere brennende dråper utløses ved en brannpåkjenning som er større 
enn i småskala klassifiseringstester. Det ble ikke målt høye temperaturer bak de innendørs 
sandwichpanelene. Imidlertid ble brannene slokket etter overtenning, så det er ukjent om 
sandwichpanelenes egenskaper og bidrag til brannen ville ha økt ved lenger branneksponering. 
 

b a 
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De innvendige brannene gikk som planlagt til overtenning, og ble deretter slokket av brannvesenet. For alle 
de innvendige testene måtte imidlertid brannvesenet tilføre ekstra brensel for å oppnå overtenning. Dette 
medførte at den reelle branneksponeringen for testmaterialene ikke er kjent. Energien til den valgte 
tennkilden var altså ikke tilstrekkelig tilpasset rommets volum og åpningsareal for tilluft, slik at varigheten 
og brannutviklingen ble mindre enn ønsket. 
 
Rommene som ble sammenlignet (Testrom 2 og 3) var ikke helt identiske. Det ene rommet hadde flatt tak, 
og det andre hadde skrått tak, og det var noe ulik høyde under taket ved veggen. Vi tror imidlertid ikke 
dette hadde stor innvirkning på brannforløpet i løpet av testen. 
 
Det ble plassert webkameraer i rommene for å observere brannforløpet i de innendørs testene. Det var 
mye brannmannskap i rommet før test og ved slokking, og flere av kameraene ble dyttet ut av stilling. Det 
var også vanskelig å ha full kontroll på brannpåkjenningen og varighet av branntestene. SINTEF NBL kunne 
ikke gå inn i bygget under test av hensyn til personsikkerhet, og brannvesenet, som naturlig nok hadde 
fokus på eget arbeid, måtte samtidig ta hånd om antenning, tidtaking, tilførsel av ekstra brensel, 
observasjoner og slokking. Det er derfor usikkerhet rundt nøyaktige tidspunkter for tilførsel av ekstra 
brensel og mengden som ble tilført.  
 
Stativene med termoelementer ble etter brannen i Testrom 2, flyttet til Testrom 3 for å brukes til målinger 
her. Brannvesenet var ansvarlig for flyttingen fordi bygningen var helt røykfylt og SINTEF NBL ikke kunne gå 
inn. Det kan se ut som noen av temperaturmålingene ble forstyrret når brannvesenet gikk inn for å slokke 
brannen. 
 
Utvendige branntester 
I de utvendige branntestene var det ønsket at brannen skulle belaste fasaden uten at brannen spredte seg 
inn på loftet. En spredning til loftet kunne ført til at brannen kom ut av kontroll. Det var derfor nødvendig å 
gjennomføre alle branntester fortløpende og raskt nok til at brannvesenets kontrollerte nedbrenning av 
huset kunne starte til planlagt tid. 
 
Madrassene i søppelbeholderne brant godt, men eksponeringen var generelt for kortvarig til å antenne 
fasadene. Da søppelbeholderne smeltet var ikke lenger flammene i kontakt med testfasadene, men kun 
med grunnmuren nederst ved bakken. Under disse forutsetningene var brannen i søppelbeholderne bare 
tilstrekkelig til å antenne én av tre fasader. Kun fasaden som besto av sandwichpaneler med 
overflatelaminat og trekledning ble antent i det utvendige forsøket. Disse panelene var uten beskyttelse i 
underkant, og vi antar at det er der brannen har fått tak. Brannen har videre spredt seg mellom baksiden av 
sandwichpanelet inn mot veggen, mest sannsynlig via overflatelaminatet på isolasjonens bakside, siden det 
ikke var målt nevneverdig forhøyede temperaturer inne i panelene. 
 
Ideelt sett skulle fasadetester vært utført på andre vegger enn de som tilsvarte veggene til de innendørs 
testene. På grunn av forutgående innvendige tester, var ytterveggene noe oppvarmet før start av de 
utvendige testene og starttemperaturen varierte derfor over fasadefeltet. 
 
Plastoverbyggene hadde ikke sidevegger. Plasttakene besto av materialer som smeltet og skapte mer 
ventilasjon når de ble utsatt for brann. Materialene er egnet til bruk i bygninger der de skal gi 
røykventilasjon ved eksponering for brann. Plastoverbyggene i testoppsettet kan muligens sammenlignes 
med en godt ventilert svalgang, men ikke med en innglasset balkong eller et uterom med vegger. Siden 
taket smeltet, er det imidlertid usikkert om det ville hatt noen magasinerende effekt å montere vegger 
rundt overbygget. 
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Med referanse til påstandene i avsnitt 4.1 konkluderer vi med følgende: 

- Det var tilsynelatende likt brannforløp i testrommet med plastprodukter og i testrommet med 
trematerialer. 

- Ingen av plastvinduene smeltet under brannen og det var ikke observert synlige forskjeller for de to 
materialene. Det var også vanskelig å ta hull på vinduene for å oppnå ventilasjon. 

- I fasadebrannene, under de aktuelle betingelsene og i løpet av testens varighet, tok ingen av 
sandwichpanelene lettere fyr enn den uisolerte trekledningen. Det som imidlertid ble observert, var 
at det tok fyr på baksiden av sandwichpanelet med overflatelaminat. Det viser viktigheten av 
brannbeskyttende kledning på begge sider og på undersiden av det brennbare kjernematerialet. 
Under den kontrollerte nedbrenningen av huset, var det sandwichpanelet med metallkledning som 
klarte seg best gjennom brannen av de tre fasadekonfigurasjonene.  

- Ved å sammenligne plastmaterialer med trematerialer i de innvendige og utvendige testene, kan vi si 
at materialene som ble brukt ikke har nevneverdig forskjellig brannutvikling. Hvis begge typer 
sandwichpaneler hadde vært dekket med metallkledning, noe som er vanlig i virkelig bruk, ville 
sannsynligvis trematerialene ha oppvist dårligere brannegenskaper enn begge typer 
sandwichpaneler. 

- Resultatene er ikke nødvendigvis ekstrapolerbare til større branner og brannlaster. Imidlertid viste de 
utvendige sandwichpanelene god motstand mot brannen under den totale nedbrenningen av huset. 
Sandwichpanelet med metallkledning var det siste som falt i brannen, og var også relativt uskadet 
etter brannen. Det må imidlertid understrekes at den totale nedbrenningen startet i motsatt ende av 
huset, og at fasaden med sandwichpaneler kan ha vært noe avkjølt som følge av spyling. 
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5 Spørreundersøkelse om plastmaterialer til IRCC-representanter i ulike land 
 
Svarene fra intervjuobjektene er oversatt til norsk, og det tas forbehold om korrekt oversettelse. 
 
Spørsmål 1: Er det spesielle krav eller restriksjoner i byggeregulering med hensyn til polymerholdige 
byggevarer innen konstruksjon? 
 
New Zealand: Ja. Det er krav om at skumplast og brennbare isolasjonsmaterialer ikke er eksponert i 

bebodde områder i en bygning. Fasader i høyere bygninger er også regulert slik at mange 
polymeriske produkter ikke er tillatt. 

 
Singapore:  Singapore forbyr generelt bruk av plastmaterialer I vegger, innvendig tak, utvendig 

takkledning og overflater. Imidlertid tillates bruk av plast-basert vannsikker membran eller 
takisolasjonsmaterialer som legges på betongtak/armerte betongplater under åpen 
himmel. 

 
Spania:  Det er generelle krav og restriksjoner til produkter som brukes i konstruksjon, men ingen 

som gjelder polymermaterialer spesielt. 
 
Sverige:  Fasader på flere enn to etasjer må testes i SP-brann 105 hvis de inneholder brennbare 

materialer. Innvendig isolering og overflater med dårligere egenskaper enn D-s2,d0 skal 
beskyttes mot antenning med kledning i klasse K210/B-s1,d0. 

 
Nederland:  Det er ingen spesifikke krav, andre enn kravene i Dutch Building Decree som er basert på 

den europeiske teststadarden som omhandler brannsikkerhet for byggevarer  
EN 13501-1. Fremdeles pågår en diskusjon i Nederland om mulige virkninger av toksisk røyk 
fra isolasjonsmaterialer av polystyren i sandwichpaneler. Jeg forventer ikke at regelverket i 
Nederland endres i de nærmeste år. Også, effektene av en brann i elektriske kabler er en 
annen diskusjon i Nederland, men denne har heller ikke resultert i tilleggskrav. 

 
Canada:  Det er krav om at skumplastisolasjon skal beskyttes, enten ved en termisk barriere eller 

med metallplate mot tilstøtende rom i en bygning, andre enn "skjulte" rom på tak eller loft, 
krypkjeller. Flammespredningshastigheten på en eksponert overflate av skumplastisolasjon, 
og på enhver overflate som vil være eksponert ved å skjære gjennom isolasjonen, er 
begrenset til maksimum 5001. Ved bruk i montering av utvendig vegg, eksempelvis EIFS 
(Exterior Insulation and Finishing System application), må den indre overflaten av 
veggkledningen beskyttes med en termisk barriere, veggkledningen må testes i henhold til 
CAN/ULC-S13 "Fire Test of Exterior Wall Assemblies", eller; bygningen må ikke være mer 
enn tre etasjer høy, eventuelt må den være sprinklet. Brennbare kanaler, rørmaterialer, 
innvendige overflater, møbler og dekorprodukter i plast kan brukes under spesielle 
forutsetninger, som eksempelvis sprinkling, lave flammespredningshastigheter, spesielle 
branntester, tykkelser eller lignende. 

 
  

                                                           
1 Tallet refererer sannsynligvis til et kriterium i en en kanadisk branntest. 
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Spørsmål 2: Anser du polymerholdige konstruksjonmaterialer for å utgjøre en høyere brannrisiko enn 
andre byggevarer? 
 
New Zealand: Ja, fordi de brenner lett, sprer brann ved å produsere dråper, og produserer 

forbrenningsprodukter som er mer skadelig enn andre celluloseholdige materialer. 
 
Singapore:  Ja, fordi de har en tendens til å brenne raskere, og på grunn av deres evne til å dryppe og 

produsere giftige røykgasser under forbrenning. 
 
Spania:  Ja, på grunn av deres bidrag til brannutviklingen, produksjon av røyk og brennende dråper. 
 
Sverige:  Ja, de utgjør en risiko. Selv om de kan oppfylle våre regler, er konstruksjonene følsom for 

feil og skader. 
 
Nederland:  Personlig forventer jeg ikke en høyere brannrisiko, så lenge kravene basert på 

klassifiseringssystemet til EN 13501-1 møtes. 
 
Canada:  Da bruken av polymermaterialer i bygninger ble introdusert i National Building Code in 

Canada, var dette et resultat av intensivt brannforskningsarbeid gjennomført på 60- og 70-
tallet av National Research Council Canada. Det ble da etablert at polymermaterialer i 
bygninger må beskyttes for å redusere sannsynlighet for antennelse og spredning av brann 
til andre rom i bygningen. 

 
Spørsmål 3: Mener du at bygningsdesignere, arkitekter, sivilingeniører og branningeniører i ditt land har 
tilstrekkelig kunnskap om brannegenskapene til polymerer? 
 
New Zealand:  Ja. 
 
Singapore:  Dette er vanskelig å evaluere, siden bruken av slike materialer generelt er forbudt. 
 
Spania:  Nei. 
 
Sverige:  Ja, delvis. Mange innehar kunnskapen om at materialene utgjør en brannrisiko, men andre 

faktorer overskygger dette, som at de er billig, letthåndterlig og har gode energi- og 
fuktegenskaper. 

 
Nederland:  Jeg tror ikke de er særlig bevisste om temaet. 
 
Canada:  Generelt, ja. Det er imidlertid fremdeles noe forvirring blant noen myndigheter og aktører 

innen byggfaget angående brennbarheten til polymermaterialer og faren de utgjør når det 
gjelder brannsikkerhet og potensiell brannspredning I en bygning. 
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Spørsmål 4: Ser du en høy grad av nyskapende bruk av polymerholdige konstruksjonsprodukter i ditt land? 
 
New Zealand:  Nei. 
 
Singapore:  Vi støter på noen få tilfeller, og hvert tilfelle vurderes ut fra kvaliteten til produktene, 

eksempelvis bruk av EFTE-materialer som er lettvekts plastmaterialer for tak. 
 
Spania:  På fasader. 
 
Sverige:  Jeg forstår ikke spørsmålet. Trolig ser vi lignende løsninger som i Norge. 
 
Nederland:  Jeg har sett noen bruksområder i Nederland, men jeg observerer også at prosjekterende, 

produsenter og lokale myndigheter som gir byggetillatelse vanskelig kan vise at 
prosjekteringen følger de generelle kravene i Dutch Building Decree. 

 
Canada:  Ja. Nye polymerholdige konstruksjonsprodukter kommer kontinuerlig på markedet for å 

redusere kostnader i forhold til bruk av tradisjonelle materialer. De er også mer fleksble for 
ny og nyskapende design som fremprovoseres av kundens krav. 

 
Spørsmål 5: Finnes bruksområder for polymerholdige konstruksjonsprodukter som du anser som 
problemområder, og der det er behov for ny kunnskap? 
 
New Zealand:  Nei. 
 
Singapore:  Ja. Det kommer forespørsler om å bruke EPF-paneler – en form for lettvekts 

polymermaterialer – opp til toppen av gulvnivået på balkongrom eller kjøkkenarealer, og 
som er dekket med et lag med sementpuss slik at det er flukter med gulvnivået i stue. Vi 
evaluerer nå en slik forespørsel og vil gjerne ha tilbakemelding fra andre IRCC-medlemmer. 
Bekymringen er hvis betongen sprekker eller avskaller under brann, og dermed eksponerer 
det brennbare materialet. 

 
Spania:  Skjulte rom, inkludert ventilerte fasader. 
 
Sverige:  Sandwichpaneler i eksempelvis kjølerom som er innebygget i store kjøpesenter. 
 
Nederland:  - 
 
Canada:  Ja, vi vet ikke hvordan SIP (Structural Insulated Panels) and ICF (Insulated Concrete Form) vil 

reagere i en stor brann i en bygning. Begge produkter tar gradvis markedsandeler. Det kan 
se ut som de nåværende forskrifter i National Building Code in Canada gir et minimum 
utførelsesnivå for brannsikkerhet i bygning. 
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6 Kunnskapsformidling 
 
I arbeidet med forprosjektet ble det avdekket følgende risikofaktorer knyttet til brannsikkerhet og 
byggevarer i plast under bygge- og driftsfasen: 

- Montering og installasjon av produkter, f.eks. utette gjennomføringer. 
- Vedlikehold, f.eks. eksponering av brennbart materiale. 
- Varme arbeider. 

 
En av konklusjonene var at disse risikofaktorene kan skyldes manglende kunnskap og kompetanse, og 
ufullstendig eller vanskelig tilgjengelig informasjon. Vi observerte også at manglende kunnskap om 
plastprodukters egenskaper gjør at slike produkter får en ensidig omtale i media. 
 
Et av målene i hovedprosjektet har vært å skape grunnlag for at byggevarer i plast skal kunne brukes på en 
brannsikker måte av ulike aktører i fremtiden. For å nå dette målet er kunnskapsformidling overfor ulike 
målgrupper innenfor byggesektoren viktig. Dette kan eksempelvis være brosjyremateriell, fagartikler, film, 
bildemateriell, kursopplegg og som tema i fagutdanning. 
 

6.1 Konkrete momenter innen kunnskapsformidling som er utført i løpet av prosjektet 
 
Gjennom tester i mindre skala og fullskalatester har vi innhentet en type informasjon om byggevarer i plast 
som ikke oppnås via standardiserte produkttester. Vi har innhentet bildemateriell, videopptak og 
kvantitative målinger fra forsøkene, som kan brukes som kursmateriell. Det ble skapt en bevissthet omkring 
temaet blant leverandører av relevante produkter ved samtaler og intervjuer, deres bidrag med materialer 
til branntester, samt tilstedeværelse under fullskala nedbrenning av hus med egne produkter installert. Ved 
aktiv deltakelse i fullskalatesten, fikk TBRTs aspiranter erfaring med hvordan relevante plastprodukter kan 
oppføre seg i en "virkelig" brann. 
 
Resultatene fra forprosjektet er blitt brukt til kunnskapsformidling og til å øke bevisstheten om temaet, ved 
publisering av flere fagartikler og presentasjoner på konferanser og møter i brannfaglige fora[42-47]. 
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7 Diskusjon og konklusjon 
 
For å skape et grunnlag for at byggevarer i plast skal kunne brukes på en brannsikker måte, har vi 
ønsket å studere påstandene: 

1. Manglende kunnskap fører til feil montering og feil bruk av byggevarer i plast,  
noe som reduserer brannsikkerheten til produktene. 

2. Standardiserte småskalatester gir ikke et godt nok bilde av hvordan produkter oppfører seg i en 
«virkelig» brann. 

 
For å teste ut påstandene, ble effekten av skader på de branntekniske egenskapene til sandwichpaneler 
studert, og det ble montert ulike byggevarer i plast i et hus som ble brent ned, for slik å undersøke hvordan 
ulike produkter ville oppføre seg i en tilnærmet "virkelig" brann. 
 
Begge testene viste at metallkledt sandwichpanel med aktuelle kjernematerieler (PUR, PIR eller PUR+/PIR) 
brant dårlig, forkullet, og at det var i skjøter og i områder med direkte eksponering av kjernemateriale at 
brannen eventuelt fikk tak. Resultatene forteller imidlertid ikke hvordan produktene kan opptre i en brann 
med lenger tidsvarighet, med større varmeavgivelse, eller der det ikke er god mulighet for slokking. 
 
For paneler der brannen får tak bak kledning, indikerer SBI-testene at kjernematerialet kan ha betydning 
for varmeoverføringen i panelene. I dette eksperimentelle oppsettet medførte ikke skadene på panelene i 
seg selv at produktene fikk en dårligere klassifisering. Imidlertid ble resultatet en bedre klassifisering for det 
ene prøvestykket der brannen ikke fikk tak bak skjøten i hjørnet. Dette indikerer at riktig montering og bruk 
av sandwichpaneler kan være kritisk for brannsikkerheten. Da det derimot ofte sees eksempler på feil bruk 
og montering, bør det legges større vekt på informasjonsformidling til aktuelle aktører og brukere av slike 
produkter. 
 
Ved å involvere TBRT og leverandører av byggevarer i plast i testene, ble det skapt en bevissthet som vi 
mener er et godt grunnlag for kunnskapsformidling. Leverandører som var involvert i prosjektet har gitt 
uttrykk for at de er positive til vår forskning og interesserte i at det skal leveres gode materialer på 
markedet. Ved observasjoner og målinger, har testene gitt kunnskap om produkter som vi ikke oppnår 
gjennom standardiserte tester. 
 

7.1 Branntesting av effekt av skader på produkt 
 
Siden regelverket baserer seg på testmetoder som ikke er materialspesifikke, men som tester produktet 
som helhet, er det en forutsetning at produktet benyttes identisk og intakt i virkelig bruk. Ved bruk av SBI-
metoden testet vi effekten av skader på de branntekniske egenskapene til sandwichpaneler, og om feil 
montering og bruk av sandwichpaneler har mer å si for brannsikkerheten enn selve kjernematerialene. 
 
Resultatene fra denne testen er basert på det aktuelle testoppsettet, og er ikke nødvendigvis 
ekstrapolerbare til andre konfigurasjoner. Det ville gitt et bedre statistisk grunnlag å ha testet flere 
paralleller, men dette var ikke mulig innenfor de økonomiske rammene til prosjektet. Testresultatene er 
derfor å anse som indikative og som grunnlag for videre arbeid. 
 



 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
NBL A13134 

VERSJON 
1.0 64 av 72 

 

7.1.1 Har skader på sandwichpaneler en effekt på brannsikkerheten og klassifisering av 
produktet? 

Utgangspunktet for vårt regelverk og standardiserte branntester som SBI-testen, er at vi tester hele 
produktet og ikke stiller spesielle krav til kjernematerialet, dersom det er innkledt som beskrevet i VTEK10. 
Spørsmålet er i hvilken grad de branntekniske egenskapene endrer seg ved delvis fjerning av beskyttende 
kledning, og dermed eksponering av brennbart kjernemateriale. Det diskuteres om skader gjør at brannen 
sprer seg på innsiden av kledning og medfører at en bygningsbrann blir vanskelig å slokke. Størrelsen på 
brannen kan dermed øke og potensielt antenne andre bygninger, eller spre seg til andre deler av 
bygningen. 

 
Vi testet tre ulike skadeomfang for paneler med metallkledning og PUR+/PIR som kjernemateriale; uskadet, 
gjennomføringsskade, og truckskade. Testresultatene indikerer at feil bruk av plastprodukter kan ha effekt 
på de branntekniske egenskapene. Utførelsen av skadene kan ha betydning for varmeproduksjon, 
varmespredning og røykproduksjon. De målbare effektene ga imidlertid generelt ikke endret klassifisering i 
dette testoppsettet. Resultatene gir likevel en klar indikasjon på at brannklassifiseringen forringes hvis 
brannen får tak i isolasjon og bakside via skjøter, eksempelvis i hjørner. Det er derfor svært viktig at bruker 
vet hvordan brannsikkerheten skal opprettholdes ved montering av panelene og i den daglige drift. 
Viktigheten av riktig bruk kan underbygges ved at testresultatene i denne studien ga produktene dårligere 
klassifisering enn hva som var dokumentert fra produsenten. Det var imidlertid ikke hovedhensikten å gjøre 
denne sammenligningen, og det er derfor ukjent for oss på hvilken måte de aktuelle sandwichpanelene var 
montert i den opprinnelige SBI-testen. Hjørnene i konfigurasjonen ble montert etter råd fra produsenten, 
og brannfugemasse ble valgt med temperaturgrenser som ble anbefalt av produsenten. Imidlertid ble 
panelet testet frittstående, noe vi ikke er kjent med om gjelder for testdokumentasjonen som fulgte 
produktene. Uansett viser dette at produktene ikke er garantert å utvise de oppgitte brannegenskapene i 
andre tilstander enn identisk med det som er testet. Begge typer kjernematerialer fikk dårligere 
brannklassifisering i vårt testoppsett. Hvis vårt testoppsett og konfigurasjonen for den dokumenterte 
testen er identisk, indikerer dette at SBI-testen er lite reproduserbar for sandwichpaneler. 
 
Faktoren som hadde effekt på klassifiseringen i dette eksperimentet, var om flammene fikk tak bak skjøten 
i hjørnet i testkonfigurasjonen. Det eneste prøvestykket der brannen ikke fikk tak bak skjøten i hjørnet, 
oppnådde signifikant lavere varmeproduksjon enn de andre testparallellene, og også en høyere 
brannklasse. Dette viser hvor viktig monteringen kan være for de branntekniske egenskapene til 
sandwichpaneler. Hvis monteringen og tetting er gjort på en slik måte at brannen ikke får tilgang til det 
brennbare kjernematerialet, vil konsekvensene av en brann kunne bli mye mindre, forutsatt at kledningen 
har god motstand mot brannen. 
 
Den totale varmeavgivelsen og røykproduksjonen fra en brann vil kunne påvirke i hvilken grad bygningen og 
omliggende bygg blir skadet av brannen.  Måleresultatene fra SBI-testene indikerer at det kan være høyere 
varme- og røykutvikling i en brann i sandwichpaneler med eksempelvis truckskader eller andre 
kledningsskader der den brennbare isolasjonen bak er intakt, enn ved utette gjennomføringer der 
isolasjonen er gjennomhullet. Varmeoverføringen i kjernematerialet vil ha betydning for om brannen vil 
spre seg bak kledningen, noe som kan vanskeliggjøre slokking og gjøre det vanskelig å forutsi hvor i bygget 
nye branner kan oppstå. 
 
I henhold til SBI-standarden skal produktet testes i sin helhet, og det stilles ikke krav til brannklassifiseringen 
av selve kjernematerialet. Da er selvfølgelig kledningsmaterialet intakt, noe som stiller krav til en forståelse 
for at produktet ikke nødvendigvis oppfyller samme klassifiseringskriterier i en tilstand der de er skadet 
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eller det er utettheter i kledningen. Tilstanden til produktet i virkelig bruk er altså viktig. Eksempelvis i 
Danmark testes et sandwichpanel på materialnivå, og hvis et kjernemateriale blir definert som brennbart, 
stilles det krav til klassifiseringen av kledningen. Mange uttrykker skepsis til om SBI-metoden er god nok for 
sandwichpaneler. Sikkerheten som reguleringen gir, er begrensninger med hensyn til hvor og i hvilke 
bygninger slike typer produkter kan anvendes, men dette forutsetter at disse begrensningene etterleves. 
 

7.1.2 Har feil bruk av sandwichpaneler mer å si for brannsikkerheten enn det brennbare 
kjernematerialet? 

Resultatene indikerer at ulike typer kjernematerialer kan ha betydning for de branntekniske egenskapene 
til skadede sandwichpaneler. Siden det kun ble testet ett prøvestykke for hvert av to skadeomfang for 
sandwichpaneler med PUR som kjernemateriale, er imidlertid det statistiske grunnlaget for svakt til å gi 
bestemte konklusjoner. 
 
 

7.2 Fullskalatest 

7.2.1 Er det samsvar mellom brannklassifisering og materialenes egenskaper i en 
"virkelig" brann? 

Erfaringer registrert etter inntrufne branner indikerer at materialer og konstruksjoner ikke alltid oppfører 
seg i virkeligheten som i en standardisert branntest. Dette er også fremhevet i litteraturen[30, 48]. En 
fullskala branntest kan være et bindeledd mellom en standardisert branntest av et enkeltstående materiale 
eller en konstruksjon, og en reell bygningsbrann. En standardisert branntest er utført i henhold til mange 
definerte forutsetninger, mens en reell brann ikke er spesifisert på forhånd. 
 
Vi fikk adgang til å gjøre en fullskalatest i et hus som skulle brennes ned under en øvelse for TBRTs 
aspiranter. Vi fikk gjøre både kontrollerte tester av ulike produkter, og vi fikk se hvordan produktene 
oppførte seg under kontrollert, total nedbrenning.  Fullskalatesten var en kontrollert brann som simulerte 
en virkelig brann. Brannobjektet hadde gjennomføringer, åpninger og kombinasjoner av ulike materialer, og 
registeringer og observasjoner ble gjort under brannen. 
 
Resultatet fra fullskalatesten 
For alle innendørstestene, var det brannvesenet som gjorde innendørs observasjoner og utførte antennelse 
og slokking. Dette er nyttig for aspiranter, og kan bidra til at neste generasjon brannmenn er mer bevisste 
på plastprodukter i brann. Plastvinduene overrasket ved ikke å smelte, og brannvesenet hadde problemer 
med å skape røykventilasjon, da de ikke fikk hull på vinduene. Dette er gir nyttig kunnskap om slokking av 
bygninger med plastvinduer og plastplater. 
 
Mange mener at trematerialer utgjør en mindre brannrisiko enn sandwichpaneler med brennbar isolasjon i 
kjernen. Under den kontrollerte nedbrenningen av huset sto sandwichpanelene lenger enn resten av huset. 
At brannen ble startet i den motsatte enden av bygningen har nok hatt en betydning for at fasaden sto 
lenge, men sandwichpanelet med metallkledning var også tilsynelatende relativt uskadet påfølgende dag. 
Under nedbrenningen var det kun i skjøtene vi så flammer, og det var ikke tegn på at panelkledningen bidro 
i brannen. Sandwichpanelet uten metallkledning var kun kledt med overflatelaminat og trekledning, men 
tok også fyr senere enn resten av huset, noe som indikerer at kjernematerialet er av god brannteknisk 
kvalitet. Når dette panelet brukes med brannbeskyttende kledning, vurderer vi at det er relativt trygt å 



 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
 NBL A13134 

VERSJON 
1.0 66 av 72 

 

bruke utvendig, og forutsatt identiske betingelser med vårt testoppsett; like trygt som trevegger under 
overtenning av innvendige rom. 
 
Brannutviklingen i den fullskala branntesten var vanskelig å planlegge med hensyn på nødvendig 
branneksponering, logistikk m.m. De innvendige brannene gikk raskt til overtenning, og ble derfor raskt 
slokket. I litteraturen er det angitt at det vil gå mellom to til fem minutter før en rombrann går til overtenning, 
noe som var i samsvar med testresultatene, som viste ca. fire minutter til overtenning.  Det raske 
tidsforløpet forhindret muligens at bygningsmaterialene fikk tid til å bli involvert i brannen. Dette skjer også 
ofte i virkelige branner, men det gjør det vanskeligere for oss å vurdere brannegenskapene til byggevarene. 
 
Produktet som avvek mest fra dokumenterte egenskaper, var plasthimlingen som var montert i rommet 
med plastprodukter (Testrom 2). Materialet reagerte raskt i brannen og oppførte seg som det ofte blir 
påpekt i media, med dryppende og rennende plast. Produktet vil derfor ikke være egnet som himling i 
husdyrrom hvis det kan bli eksponert for temperaturer som i denne testen. Produktet besto av PVC, som 
ofte får god klassifisering i småskalatester, men som kan brenne svært godt hvis varmepåkjenningen 
overstiger en terskelverdi. 
 
Verdien av en standardisert test 
Siden det ikke finnes en reell, standardisert brann; hva er da verdien av standardiserte tester? Nytteverdien 
er at de branntekniske egenskapene kvantifiseres på en måte som gjør det mulig å sammenligne materialer 
og produkter med hverandre. Det er likevel viktig å være klar over testene ikke er ment å gi et entydig svar 
på hvordan produktene vil oppføre seg i en reell brann i en annen tilstand, i andre omgivelser og utsatt for 
en annen brannpåvirkning enn hva som er testet. En standardisert test vil derimot kun vise hvordan 
materialene eller konstruksjonene forventes å oppføre seg i en brann under identiske betingelser, ved et 
valgt sikkerhetsnivå, og er en måte å rangere produktene på. Hvordan produktet oppfører seg i en reell 
brann vil avhenge av mange forhold, eksempelvis: 

- Produktets tilstand i drift 
- Varme- og branneksponering og nærhet til andre brennbare materialer 
- Tilgang på oksygen 
- Temperatur- og værforhold 
- Geometri 

 
Hovedkonklusjoner fra testene 

- Det var overraskende at brannvesenet ikke klarte å slå hull på plastvinduene under og like etter 
brannen for å gi røykventilasjon. Dette er en viktig faktor i slokkearbeid. 

- Brannforløpet var tilsynelatende tilnærmet likt for rom med tradisjonelle trepaneler og rom med en 
kombinasjon av byggevarer i plast. 

- Plasthimlingen dryppet fra taket. Dette resultatet underbygger skepsisen til å benytte slike produkter 
i landbruksbygg som benyttes til dyrehold. 

- Sandwichpanelet med metallkledning brant dårlig. 
- Sandwichpanelet med overflatelaminat brant godt på overflaten, men isolasjonsmaterialet forkullet 

og forhindret tilsynelatende brannspredning. 
- Under den kontrollerte nedbrenningen av huset, viste begge fasadene med sandwichpaneler god 

motstand mot brannen. 
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7.3 Landbruksbygg 
 
Spesielt landbruksbygg som brukes til dyrehold krever egne vurderinger når det gjelder brannsikre valg av 
byggevarer, i tillegg til gode løsninger for evakuering og varsling. Fordi sandwichpaneler er følsomme for 
skader fra truck og spark fra dyr, bør slike produkter ikke brukes i områder av bygningen der skader på 
kledningen kan oppstå, uten at det er dokumentert at slike skader ikke forringer produktets 
brannegenskaper vesentlig. Videre er det viktig å være klar over at himlingsplater i plast som skal brukes i 
husdyrrom kan utvise andre branntekniske egenskaper når det gjelder røykutvikling og brennende dråper, 
enn hva som er dokumentert ved brannklassifiseringen av produktene. 
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7.4 Kunnskapsformidling 
 
I forprosjektet konkluderte vi med at det er stor mangel på kunnskap blant mange aktører og brukere når 
det gjelder brannsikkerhet og byggevarer i plast, og gjennom dette hovedprosjektet har vi hatt en intensjon 
om å ivareta kunnskapsformidling. 
 
Mer fokus på materialer i fagutdanning og videreutdanning gjennom kurs vil være nyttig for aktører i 
byggebransjen, som arkitekter, prosjekterende (brannrådgivere), forsikringsbransjen og lokale 
bygningsmyndigheter. På grunn av de mange brannene i landbruket, og den økte etterspørselen etter nye 
bygningsprodukter, bør kunnskapen om brannsikkerhet og materialer økes hos bønder. LBK har 
eksempelvis foreslått å innføre brannvernundervisning for elever som velger "naturbruk" på videregående 
skole, for å starte opplæringen så tidlig som mulig. 
 
I noen bygningstyper der mye plast i byggevarer er vanlig, som industri-, nærings- og lagerbygg, er det ofte 
få mennesker som oppholder seg og evakuering ved brann er ikke nødvendigvis et problem. I slike tilfeller 
vil det være brannmannskapene som kan møte en brann med ukjente elementer. Mange av påstandene 
om byggevarer i plast og brannsikkerhet gjelder utfordringer som rask brannutvikling, høy varme, 
brennende plast som drypper og starter nye branner, brann bak kledning i sandwichpaneler som kan gi en 
uforutsigbar brann som er vanskelig tilgjengelig, delaminering som kan medføre nedfall av materialer, og 
plast i himling som kan dryppe ned og skade brannmannskap. Brannmannskapene bedømmer ofte strategi 
for slokking og begrensning ved en visuell vurdering av objektet ved ankomst. Det er derfor svært viktig at 
brannvesenet har god kjennskap til hvordan slike materialer opptrer i brann. 
 
I en artikkel i Brannmannen, stilles spørsmålet "Hva med opplæring?"[49]. Her pekes det på manglende 
fokus på bygningsmaterialers branntekniske egenskaper i brannvesenets utdanning. Gjennom utdanning og 
videreutdanning, må slokkemannskap, røykdykkere og operative ledere få tilstrekkelig informasjon om 
effektene av slike materialer i brann. En operativ leder må være oppdatert på nye byggematerialer for å 
kunne vurdere innsatsen under slokkearbeid. Norges brannskole svarer på denne artikkelen at de er åpne 
for å vurdere utvidelse av timetall for fag innen materiallære hvis det anses som hensiktsmessig. 
 
Det er spesielt viktig at problemstillinger knyttet til brennbare bygningsmaterialer inngår i kursplaner rettet 
mot både ledere i beredskap, forebyggende avdeling og andre ledere i etaten. Det er allerede foreslått å få 
inn mer informasjon om aktuelle problemstillinger i beredskapsutdanning og forebyggende kurs[49, 18]. 
 
Forsikringsselskaper bør gå tidlig inn i forsikringsobjekter og gi veiledning om materialbruk og 
brannsikkerhet. Prisdifferensiering er et virkemiddel som forsikringsbransjen allerede benytter med hensyn 
til materialvalg i bygninger. Enkelte forsikringsselskaper har utviklet ytterligere informasjonsmateriell i form 
av veiledere og skilt med advarsler med tanke på varme arbeider i bygg med brennbar isolasjon. 
 
Forsikringsbransjen etterlyser mer engasjement fra myndigheter når det gjelder økende bruk av 
plastmaterialer i skoler, barnehager og boligbygg, og de ønsker at myndighetene skal være tydeligere på de 
begrensningene som bør gjelde. De påpeker også at det er nødvendig med økt kompetanse om 
branntekniske egenskaper hos aktører i byggebransjen. 
 
Det er et krav i TEK10 om at det skal foreligge anvisninger for innbygging og montering av 
byggevareprodukter. Skjøter og utette gjennomføringer i sandwichelementer kan være svake punkt med 
hensyn til brannspredning. Det kan også være uheldig å montere elektriske komponenter direkte i 
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isolasjonen. Monteringsanvisningene må være tydelige og lettfattelige for å gi trygg bruk av ulike produkter 
og i ulike applikasjoner, og det er et krav i produktspesifikasjoner som oppgir brannklassifisering at det 
kommer frem at klassifiseringen er kun gjeldende for den tilstanden som produktet ble testet i. Det bør 
videre komme godt frem på hvilken måte produktet er testet. Eksempelvis vil valg av en annen type 
brannfugemasse for skjøter enn hva produktet er montert med i test, kunne gi helt andre branntekniske 
egenskaper i en virkelig brann. Her må leverandører ha nok kunnskap til å gi god veiledning til brukere ved 
valg av produkter. 
 
SBI-testen av sandwichpaneler som ble utført i dette prosjektet viser viktigheten av at 
monteringsanvisninger er tydelige og relevante for aktuell bruk av produkter. Fugemasse og 
dekningsprofiler må være tilpasset det aktuelle produktet for at det ikke skal oppstå glipper som fører til 
branneksponering av kjernematerialet. 
 
Det bygningstekniske regelverket vårt er funksjonsbasert. Da er det, spesielt for sandwichpaneler med 
brennbar isolasjon, svært viktig at produktene blir brukt i henhold til slik de er testet, eller at avvik fra dette 
blir grundig vurdert av fagpersonell eller tilsynsmyndigheter. Det er selvfølgelig en forutsetning at disse har 
nødvendig kompetanse for å gjøre slike risikovurderinger. Det er mulig å oppnå et høyere kunnskapsnivå 
for fagfolk i bransjen, da dette kan styres via godkjenninger og fagutdanning. Kunnskapsformidling til 
brann- og redningstjenesten og mer materialfag i utdanning bør være et hovedfokus når det gjelder 
slokking og røykdykking i bygninger som potensielt kan ha byggevarer i plast, som himlingsplater eller 
sandwichpaneler. 
 
Når det gjelder informasjonsformidling til bønder, er det også viktig å formidle informasjon om 
brannsikkerhet og deres reelle ansvar når det gjelder å sikre bygninger og dyr. 
 
 

7.5 Regelverk 
 
DiBK mener at dersom brennbar isolasjon benyttes som angitt i veiledningen til TEK10, så skal dette gi 
tilfredsstillende brannsikkerhet. De mener videre at veiledningen til TEK10 gir klare begrensninger for bruk. 
Bruk utover det veiledningen gir rom for, forutsetter at ansvarlige foretak dokumenterer at forskriftens 
krav til brannsikkerhet er oppfylt[50]. 
 
Endringer i regelverket er ikke vurdert i dette prosjektet. Imidlertid er resultatene fra denne studien ment å 
gi et grunnlag for slik vurdering. På bakgrunn av hva vi har erfart gjennom forprosjektet og dette 
hovedprosjektet om byggevarer i plast og brannsikkerhet, vil vi ikke påstå at regelverket ikke fungerer. Så 
lenge det er mangel på kunnskap om hvordan produktene skal håndteres for å ivareta brannsikkerheten, er 
kunnskapsformidling, tilsyn og eventuelle sanksjonsmidler (som f.eks. prisdifferensiering og avkortning av 
forsikringsutbetalinger) der man kan legge innsatsen enn så lenge. 
 
Det kan være hensiktsmessig å vurdere om de standardiserte testene som benyttes for klassifisering er 
relevante for sandwichpaneler, og om regelverket gir god nok brannsikkerhet ved bruk av nye typer 
plastprodukter i landbruksbygg som brukes til dyrehold. 
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7.6 Konklusjoner og videre arbeid 
 
Resultatene fra prosjektet synes å bekrefte påstanden om at manglende kunnskap som fører til feil 
montering og feil bruk av byggevarer i plast, kan redusere brannsikkerheten til produktene. Standardiserte 
småskalatester gir informasjon om branntekniske egenskaper til et produkt i en forhåndsdefinert brann der 
produktene er i intakt tilstand, men gir ikke nødvendigvis svar på hvordan produktene oppfører seg i en 
virkelig brann. Feil ved montering og bruk medfører ofte skader og utettheter på kledning og eksponering 
av brennbart kjernemateriale. Skadede sandwichpaneler kan ha reduserte branntekniske egenskaper, men 
ikke nødvendigvis i den grad at produktene får redusert klassifisering. Det er viktig å øke kompetansenivået 
om temaet hos brannvesen, aktører i byggebransjen og brukere av produktene. Det er også viktig å vurdere 
om SBI-testen og andre standardiserte tester i tilstrekkelig grad klarer å skille produkter med ulike 
branntekniske egenskaper. 
 
Vi mener at det bør være et sterkt fokus fremover på å arbeide med kunnskapsformidling om materialvalg 
via fagutdanning og andre kanaler overfor brann- og redningstjeneste og aktører i byggebransjen. Med 
høyere energikrav på trappene er det sannsynlig at etterspørselen etter isolasjonsprodukter i plast vil øke i 
fremtiden. Når endringer i regelverket medfører at nye materialer og produkter kommer på markedet, er 
det i et brannteknisk perspektiv svært viktig at det innhentes kunnskap om hvordan produktene potensielt 
kan oppføre seg i en brann, og at aktører i bransjen og brannvesenet holdes oppdatert på temaet. 
 
Effekt på brannsikkerhet fra ulike typer skader og utettheter på kledning på sandwichpaneler og andre 
typer innkledt isolasjon bør studeres i et større testprosjekt. Ulik type kledning og ulike kjernematerialer 
som er relevante på det norske markedet, og som oppfyller krav i henhold til norsk regelverk, bør testes 
ved bruk av flere relevante testmetoder. For å bedre kunne forstå resultatene, bør produktene demonteres 
etter test for slik å kunne studere det reelle bidraget fra kjernematerialet. Vi mener det er viktig å studere 
om følgende faktorer har innvirkning på de branntekniske egenskapene til det testede produktet: 

- ulike typer skader og utettheter 
- skader og utettheter av ulike størrelser 
- ulike typer kjernematerialer som blir eksponert 
 

 
 



 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
 NBL A13134 

VERSJON 
1.0 71 av 72 

 

Litteraturliste 
 

1. Steen-Hansen, A., Reitan, N.K., and Andersson, E. Plast i byggevarer og brannsikkerhet. SINTEF NBL, 
SINTEF-rapport A12138, 2013.  

2. NS-EN 13823:2010. Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Byggeprodukter  
(unntatt gulvbelegg) som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand.  
Standard Norge,  2010    

3. Plastics insulation - a sustainable solution. PlasticsEurope, 2011  

4. European Union (EU27). Plastics Industry Production. PlasticsEurope, 2013  
5. Plastics – the Facts 2013. An analysis of European latest plastics production, demand and waste data. 

PlasticsEurope, 2013  

6. Global demand for Polyurethane to rise with growing need towards energy efficiency.  
Plastemart, 14. november 2013; http://www.plastemart.com/Plastic-Technical-
Article.asp?LiteratureID=2029&Paper=global-demand-for-polyurethane 

7. Blenkinsop, P. Energy efficiency drive boosts Recticel's polyurethane insulation. Reuters U.S., 30. mai 2013; 
http://www.reuters.com/article/2013/05/30/energy-efficiency-insulation-recticel-
idUSL5N0EB11G20130530 

8. Market Study: Polyurethanes and Isocyanates (MDI & TDI). Cerasana Market Intelligence Conculting, 2013  
9. Meld. St. 21: Norsk Klimapolitikk. Melding til Stortinget, 2011–2012; 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-21-2011-
2012.html?id=679374 

10. Meld. St. 28. Gode bygg for eit betre samfunn. Melding til Stortinget, 2011–2012; 
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/Dokument/proposisjonar-og-
meldingar/stortingsmeldingar/2011-2012/meld-st-28-20112012.html?id=685179 

11. Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg. Rambøll, 2013  
12. Larsen, R., Brennbar isolasjon (del 2). Brannmannen (1), 2013. 

13. Lette sandwichelementer i yttervegger og tak. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer,  
Byggdetaljer 523.285, 2007  

14. Drevon, F. Modulært byggesystem fra Mjøselement – Bedre isolasjon, tynnere vegger og lunere klima. 
22. oktober 2012; http://www.tu.no/bygg/2012/10/16/-bedre-isolasjon-tynnere-vegger-og-lunere-klima 

15. Isaksen, A., Bolig på 200 m2 trenger nesten ikke strøm. Plastforum. Plast i bygg og anlegg (3), 2012. 
16. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer, Byggdetaljer 520.339, 2009  
17. Kristoffersen, B. Brann på tak med rehabilitering av brennbar isolasjon. SINTEF NBL,  

SINTEF-rapport A6869, 2003  

18. Larsen, R., Brennbar isolasjon (del 3). Brannmannen (2), 2013. 
19. Morgan, P. and Shipp, M., Firefighting options for fires involving sandwich panels. Home Office.  

Fire Research and Development Group, 1999. 

20. LBK, Branntrygging av husdyrrom, Norsk brannvernforening. 
21. Brann og brannsikring. Mattilsynet, 30. januar 2013; 

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/brannsikring/#regelverk 

22. Rekordmange gårdsbranner. Brannmannen (2), 2012. 

http://www.reuters.com/article/2013/05/30/energy-efficiency-insulation-recticel-idUSL5N0EB11G20130530
http://www.reuters.com/article/2013/05/30/energy-efficiency-insulation-recticel-idUSL5N0EB11G20130530
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/brannsikring/#regelverk


 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
 NBL A13134 

VERSJON 
1.0 72 av 72 

 

23. LBK and Adolfsen, T., Feil på det elektriske anlegget og bruk av elektrisk utstyr er årsaken til de fleste 
brannene i landbruket. 2013. 

24. Homme, T.G. Materialval i landbruksbygg. Landbruksbygg, 2013; 
http://landbruksbygg.no/fagartikler/20038/ 

25. Mellemstrand, C., Tjukk plast ble rimelig himling. Gårdsdrift: Tips og triks (19), 2010. 
26. Bruk av plast som byggemateriale. Landbrukets HMS-tjeneste, 14. januar 2013; 

http://www.lhms.no/nyheter/detalj/bruk-av-plast-som-byggemateriale-i-landbruket#.UrGqCeIlhWQ 

27. Åsen, A., El, kulde og smågris øker brannfaren. Bondebladet, 2011. 

28. Granskning av landbruksbranner i Rogaland 2009-2011. Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS, 2011  
29. Market Study: PVC. Cerasana Market Intelligence Conculting, 2012  
30. Hazardous substances in plastic materials. Klima- og foruresningsdirektoratet, TA3017, 2013  
31. Market Study. Engineering plastics. Cerasana Market Intelligence Conculting, 2013  
32. Adolfsen, T.K. Garneribrannen: Bruk av polykarbonat og dårlig prosjektering. Norsk Brannverforening, 

4. september 2009; http://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Arkiv/2009/Gartneribrannen-Bruk-
av-polykarbonatog-darlig-prosjektering 

33. Tre skadd i gartneribrann i Søndre Land. Byggeindustrien, 27. november 2013; 
http://www.bygg.no/2013/09/112185.0 

34. DiBK. Driftsbygningar i landbruket. Temarettleiing. Melding HO2-2002,  
35. LBK and Adolfsen, T. Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende sikring av 

driftsbygninger i landbruket. LBK anbefaling nr 02.02.04. Revidert 26.09.2012  

36. LBK and Adolfsen, T.K. Feil på det elektriske anlegget og bruk av elektrisk utstyr er årsaken til de fleste 
brannene i landbruket. 2013  

37. Haram, S. Strengere brannkrav til driftsbygninger. 3. januar 2012; 
http://www.lbk.no/Nyheter/Strengere-brannkrav-til-driftsbygninger 

38. Larsen, R., Landbruksbranner på nytt i søkelyset. Brannmannen (3), 2010. 
39. Berge, G. Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier. SINTEF NBL, NBL10 A02109, 

2002  

40. ISO 9705:1993 Fire tests - Full-scale room test for surface products. International Standardization 
Organization, Geneve, Sveits, 1993  

41. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, 2012  

42. Reitan, N.K., Plastic building materials and fire safety Brandposten (48), 2013. 
43. Steen-Hansen, A. Brannvernkonferansen, 2013. 
44. Steen-Hansen, A. Forum for bygningsmessig brannvern, 2013. 

45. Steen-Hansen, A. Midt-Norsk forum for brannsikkerhet, 2013. 
46. Steen-Hansen, A. SWECOs fagdag, 2013. 
47. Steen-Hansen, A. Brannsikre bygg - samspill i byggeprosessen. TEKNA - Kursdagene, 2013. 
48. Benedetti, R.P. and Colonna, G.R., Fire Protection Handbook. 20 ed., NFPA, 2008. 
49. Plast i byggevarer og brannsikkerhet. Brannmannen (3), 2013. 

50. Larsen, R., Brennbar isolasjon (del 1). Brannmannen, 2012. 

http://landbruksbygg.no/fagartikler/20038/
http://www.lhms.no/nyheter/detalj/bruk-av-plast-som-byggemateriale-i-landbruket#.UrGqCeIlhWQ
http://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Arkiv/2009/Gartneribrannen-Bruk-av-polykarbonatog-darlig-prosjektering
http://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Arkiv/2009/Gartneribrannen-Bruk-av-polykarbonatog-darlig-prosjektering
http://www.bygg.no/2013/09/112185.0
http://www.lbk.no/Nyheter/Strengere-brannkrav-til-driftsbygninger


 

PROSJEKTNR 
107588 

 

RAPPORTNR 
NBL A13134 

VERSJON 
1.0 A-1 

 

A Risikoklasser og brannklasser 
 
Følgende er hentet fra TEK10: 
 
Tabell A-1. Risikoklasser (RKL) 

RKL 

Byggverk kun 
beregnet for 

sporadisk 
personopphold 

Personer i byggverk kjenner 
rømningsforhold, herunder 

rømningsveier, og kan bringe seg 
selv i sikkerhet 

Byggverk 
beregnet for 
overnatting 

Forutsatt bruk av 
byggverk 

medfører liten 
brannfare 

1 ja ja nei ja 
2 ja/nei ja nei nei 
3 nei ja nei ja 
4 nei ja ja ja 
5 nei nei nei ja 
6 nei nei ja ja 

 
Tabell A-2. Brannklasser (BKL) 

BKL Konsekvens 
1 Liten 
2 Middels 
3 Stor 
4 Særlig stor 
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Følgende er hentet fra veiledningen til TEK10: 
 
Tabell A-3. Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse (RKL). 

Virksomhet RKL 
Arbeidsbrakke 1 
Båtnaust 1 
Carport 1 
Flyhangar 1 
Fryselager 1 
Garasje og parkeringshus med én etasje 1 
Sagbruk 1 
Skur 1 
Trelastopplag 1 
  Brannstasjon uten døgnbemanning 2 
Driftsbygning med husdyrrom 2 
Industri 2 
Kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer 2 
Kjemisk fabrikk og kjemikalielager 2 
Kontor 2 
Laboratorium 2 
Lager 2 
Parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer eller plan 2 
Parkeringskjeller og garasje under terreng 2 
Sprengstoffindustri 2 
Trafo eller fordelingsstasjon 2 
  Barnehage 3 
Skole 3 
  Barnehjem 4 
Bolig 4 
Boligbrakke 4 
Brannstasjon med døgnbemanning 4 
Fritidsbolig, inkl. selvbetjente hytter, campinghytter, "spikertelt" og campingvogner 4 
Internat 4 
Studentbolig 4 
  Forsamlingslokale 5 
Idrettshall 5 
Kantine beregnet for utleie eller for mer enn 150 personer 5 
Kinolokale 5 
Kirke 5 
Kongressenter 5 
Messelokale 5 
Museum 5 
Salgslokale 5 
Teaterlokale 5 
Trafikkterminal 5 
Tribuneanlegg for mer enn 150 personer 5 
  Arrestlokaler og fengsel 6 
Asylmottak og transittmottak 6 
Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg 6 
Bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse,  
inkl. alders- og seniorboliger 

6 

Feriekoloni og leirskole 6 
Overnattingssted og hotell 6 
Pleieinstitusjon 6 
Sykehus og sykehjem 6 
Turisthytte og vandrerhjem 6 
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B Materialer benyttet i branntestene 
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C Kriterier for klassifisering av materialer i henhold til NS-EN 13501-1. 
 
Tabell C-1. Klasser for bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning (med unntak av gulvbelegg og 
rørisolasjon) i henhold til NS-EN 13501-1:2007+A1:2009, Tabell 1. 

Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 
A1 NS-EN ISO 1182 (1); 

og 
∆T ≤ 30 °C; og 
∆m ≤ 50 %; og 
tf = 0 
(dvs ingen vedvarende flamme) 

– 

 NS-EN ISO 1716 PCS ≤ 2.0 MJ/kg (1); og 
PCS ≤ 2.0 MJ/kg (2) (2a); og 
PCS ≤ 1.4 MJ/m2 (3); og 
PCS ≤ 2.0 MJ/kg (4) 

– 

A2 NS-EN ISO 1182 (1); 
eller 

∆T ≤ 50 °C; og 
∆m ≤ 50 %; og 
tf ≤ 20 s 

– 

 NS-EN ISO 1716; 
 
og 

PCS ≤ 3.0 MJ/kg (1); og 
PCS ≤ 4.0 MJ/m2 (2); og 
PCS ≤ 4.0 MJ/m2 (3); og 
PCS ≤ 3.0 MJ/kg (4) 

– 

 NS-EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W/s; og 
LFS < kant av prøvelegeme; og 
THR600s ≤ 7.5 MJ 

Røykproduksjon(5); og 
flammende dråper/ partikler (6) 

B NS-EN 13823 (SBI); 
og 

FIGRA ≤ 120 W/s; og 
LFS < kant av prøvelegeme; og 
THR600s ≤ 7.5 MJ 

Røykproduksjon(5); og 
flammende dråper/partikler (6) 

 NS-EN ISO 11925-2(8): 
Eksponering = 30s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s  

C NS-EN 13823 (SBI); 
og 

FIGRA ≤ 250 W/s; og 
LFS < kant av prøvelegeme; og 
THR600s ≤ 15 MJ 

Røykproduksjon(5); og 
flammende dråper/partikler (6) 

 NS-EN ISO 11925-2(8): 
Eksponering = 30s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s  

D NS-EN 13823 (SBI); 
og 

FIGRA ≤ 750 W/s 
 

Røykproduksjon(5); og 
flammende dråper/partikler (6) 

 NS-EN ISO 11925-2(8): 
Eksponering = 30s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s  

E NS-EN ISO 11925-2(8): 
Eksponering = 15s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s Flammende dråper/partikler (7) 

F Ingen krav til produktets egenskaper ved brannpåvirkning 
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Forklaring på indekser i Tabell C-1. Klasser for bygningsmaterialers egenskaper ved brannpåvirkning (med unntak av 
gulvbelegg og rørisolasjon) i henhold til NS-EN 13501-1:2007+A1:2009, Tabell 1., forrige side: 
(1) For homogene produkter og majoritetskomponenter i ikke-homogene produkter. 
(2) For utvendige minoritetskomponenter i ikke-homogene produkter 
(2a) Alternativt alle utvendige minoritetskomponenter med PCS ≤ 2,0 MJ/m2, forutsatt at produktet tilfredsstiller 

følgende kriterier i EN 13823: FIGRA ≤ 20 W/s, LFS ≤ kant av prøvelegeme, og THR 600s ≤ 4,0 MJ, og s1, og d0. 
(3) For innvendige minoritetskomponenter i ikke-homogene produkter. 
(4) For hele produktet. 
(5) I siste fase av utviklingen av prøvingsprosedyren er det innført endringer i røykmålesystemet, og effekten av 

dette må vurderes nærmere. Dette kan resultere i en endring av grenseverdiene og/eller parameterne for 
vurderingen av røykproduksjon. 
s1 =  SMOGRA ≤ 30 m2/s2 og TSP600s ≤ 50 m2. 
s2 =  SMOGRA ≤ 180 m2/s2 og TSP600s ≤ 200 m2. 
s3 =  ikke s1 eller s2. 

(6) d0 =  Ingen flammende dråper/partikler i EN 13823 innen 600 s. 
d1 =  Ingen flammende dråper/partikler som varer lenger enn 10 s i EN 13823 innen 600 s. 
d2 =  Ikke d0 eller d1 

(7) Godkjent = ingen antenning av papiret (ingen klassifisering); 
Ikke godkjent = antenning av papiret (klassifisering d2) 

(8) Ved flammeangrep på overflaten og, hvis det er aktuelt for produktets sluttbruk, flammeangrep på kanten. 
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D Beskrivelse av Single Burning Item (SBI) testmetode i henhold til NS-EN 13823 
 

D.1 SBI testparametere 
Tabell D-1. Forklaring på testparametere benyttet ved Single Burning Item test. 

Forkortelse Benevning Forklaring 
HRRav [kW] Varmeavgivelseshastighet fra antennelse av hovedbrenner til endt prøving. 

Verdien beregnes som gjennomsnitt over perioder på 30 sekunder, og er 
eksklusive brenner. 

FIGRA [W/s] Brannutviklingsindeks (Fire Growth RAte Index) defineres som den største av 
de beregnede verdiene HRR av /(t-300s) x 1000 

THR600s [MJ] Total varmeavgivelse fra produktet i løpet av de første 600 sekundene etter at 
hovedbrenneren er antent. 

SPRav [m2/s] Røykproduksjon fra antennelse av hovedbrenner til endt prøving. Verdien 
beregnes som gjennomsnitt over perioder på 60 sekunder. 

SMOGRA [m2/s2] Røykutviklingsindeks (SMoke Growth RAte Index) defineres som den største av 
de beregnede verdiene SPR av /(t-300s) x 1000 

TSP600s [m2] Total røykproduksjon fra produktet i løpet av de første 600 sekundene etter at 
hovedbrenneren er antent. 
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D.2 Eksperimentelt oppsett 
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E Resultater fra Single Burning Item (SBI) test av sandwichpaneler 
 
Måleresultater og grafer er presentert i dette vedlegget. Teststart er definert som tidspunktet da 
propanbrenneren i hjørnet av SBI-tralla ble antent. Testenes varighet var 20 minutter. 
 
I tillegg til måling av standard SBI-parametere (Vedlegg D.1), ble temperaturutviklingen i det brennbare 
kjernematerialet målt i fire posisjoner på hvert prøvestykke. Posisjonene (L1, L2, L3 og S1) til 
termoelementene er vist i  
Figur 3-3. 
 
Måleresultater fra testerier av sandwichpaneler med PUR+/PIR som kjernemateriale og med ulike 
skadeomfang (uskadet, gjennomføringsskade og truckskade) ble sammenlignet. Figur E-1 til Figur E-21 viser 
grafer for varmeutvikling (HRRav), total varmeavgivelse (THR), brannutviklingsindeks (FIGRA), 
røykproduksjon (SPRav), total røykproduksjon (TSP) og røykutviklingsindeks (SMOGRA) for utførte tester.  
T9 ble, etter vurdering, definert som avviker og utelatt fra beregninger av gjennomsnittsverdier Figur E-7 
viser hvordan den totale varmeavgivelsen til T9 avviker fra de to andre prøvestykkene i samme testserie. 
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E.1 Måleverdier for SBI test av 11 prøvestykker 
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E.2 Grafisk presentasjon av SBI testresultater 
 
Testparametere er forklart i Vedlegg D.1. Prøvestykkene som er testet er benevnet T1 – T9, P1 og P2, og 
beskrevet i Tabell 3-2. Prøvestykkene er testet med tre ulike skadeomfang; uskadet, med 
gjennomføringsskade og med truckskade. Skadeutførelsene og skadenes posisjoner er beskrevet i avsnitt 
3.1 og i  
Figur 3-3. 
 
I tillegg til SBI-parametere, ble det også gjort temperaturmålinger ved bruk av termoelementer som var 
montert inne i panelene. Posisjonene (L1, L2, L3 og S1) til termoelementene er beskrevet i  
Figur 3-3. 
 

E.2.1 Resultater for ulike skadekategorier for sandwichpanel med PUR+/PIR 
kjernemateriale 

 
Gjennomsnittsverdier og standardavvik er beregnet for tre paralleller av uskadede prøvestykker og 
prøvestykker med gjennomføringsskade. For truckskadede paneler ble prøvestykke T9 vurdert som et 
avvikende testresultat, og det er derfor presentert gjennomsnitt og standardavvik for to paralleller for 
denne skadekategorien 
 

E.2.1.1 SBI testparametere 

 
Figur E-1. Gjennomsnittlig varmeavgivelseshastighet, HRRav, som funksjon av tid for sandwichpaneler med 
kjernemateriale PUR+/PIR. Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med 
truckskade (lilla). 
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Figur E-2. Total varmeavgivelse, THR600s, som funksjon av tid for sandwichpanel med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 

 

 
Figur E-3. Brannutviklingsindeks, FIGRA, som funksjon av tid for sandwichpanel med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 

 

 
Figur E-4. Gjennomsnittlig røykproduksjon, SPRav, som funksjon av tid for sandwichpanel med kjernemateriale 
PUR+/PIR. Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 
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Figur E-5. Total røykproduksjon, TSP600s, som funksjon av tid for sandwichpanel med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 

 

 
Figur E-6. Røykutviklingsindeks, SMOGRA, som funksjon av tid for sandwichpanel med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 

 

 
Figur E-7. Total varmeavgivelse, THR600s, som funksjon av tid for tre prøvestykker av sandwichpanel med 
kjernemateriale PUR+/PIR og truckskade. For prøvestykke T7 og T8 var skjøten i hjørnet i testkonfigurasjonen 
gjennombrent, mens for prøvestykke T9 var skjøten i hjørnet intakt. 
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E.2.1.2 Temperaturmålinger 
 

 
Figur E-8. Temperaturutvikling i posisjon L1 som funksjon av tid for sandwichpaneler med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 

 
Figur E-9. Temperaturutvikling i posisjon L2 som funksjon av tid for sandwichpaneler med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 

 
Figur E-10. Temperaturutvikling i posisjon L3 som funksjon av tid for sandwichpaneler med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 
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Figur E-11. Temperaturutvikling i posisjon S1 som funksjon av tid for sandwichpaneler med kjernemateriale PUR+/PIR. 
Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå), med gjennomføringsskade (grønn) og med truckskade (lilla). 
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E.2.2 Resultater for sandwichpanel med ulike kjernematerialer; PUR+/PIR og ren PUR 
 
Kun to skadeomfanger ble testet for sandwichpanelene med rent PUR; uskadede paneler og paneler med 
gjennomføringsskade. Kun ett prøvestykke ble testet for hvert skadeomfang og det er derfor ikke 
presentert gjennomsnitt og standardavvik for sandwichpaneler med rent PUR som kjernematerialet. For 
sandwichpaneler med PUR+/PIR er gjennomsnittsverdier og standardavvik beregnet for tre paralleller. 
 

E.2.2.1 SBI testparametere 
 

 
Figur E-12. Varmeavgivelseshastighet, HRRav, som funksjon av tid for sandwichpanel med henholdsvis kjernemateriale 
av PUR+/PIR (blå, grønn) og PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 

 

 
Figur E-13. Total varmeavgivelse, THR600s, som funksjon av tid for sandwichpanel med henholdsvis kjernemateriale av 
PUR+/PIR (blå, grønn) og PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 
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Figur E-14. Brannutviklingsindeks, FIGRA, som funksjon av tid for sandwichpanel med henholdsvis kjernemateriale av 
PUR+/PIR (blå, grønn) og PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 

 
Figur E-15. Røykutviklingsindeks, SMOGRA, som funksjon av tid for sandwichpanel med henholdsvis kjernemateriale av 
PUR+/PIR (blå, grønn) og PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 

 
Figur E-16. Røykproduksjon, SPRav, som funksjon av tid for sandwichpanel med henholdsvis kjernemateriale av 
PUR+/PIR (blå, grønn) og PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 
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Figur E-17. Total røykproduksjon, TSP600s, som funksjon av tid for sandwichpanel med henholdsvis kjernemateriale av 
PUR+/PIR (blå, grønn) og rent PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 

 

E.2.2.2 Temperaturmålinger 
 

 
Figur E-18. Temperaturutvikling i posisjon L1 som funksjon av tid for sandwichpaneler med henholdsvis kjernemateriale 
av PUR+/PIR (blå, grønn) og rent PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 
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Figur E-19. Temperaturutvikling i posisjon L2 som funksjon av tid for sandwichpaneler med henholdsvis kjernemateriale 
av PUR+/PIR (blå, grønn) og rent PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 

 
Figur E-20. Temperaturutvikling i posisjon L3 som funksjon av tid for sandwichpaneler med henholdsvis kjernemateriale 
av PUR+/PIR (blå, grønn) og rent PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 

 
Figur E-21. Temperaturutvikling i posisjon S1 som funksjon av tid for sandwichpaneler med henholdsvis kjernemateriale 
av PUR+/PIR (blå, grønn) og rent PUR (oransje, rød). Panelene ble testet i uskadet tilstand (blå, oransje), og med 
gjennomføringsskade (grønn, rød). 
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F Resultater fra fullskala nedbrenning av hus 
 
Beregninger av tilført energi i testene (Vedlegg F.1), temperatur- og værdata (Vedlegg F.2), tidslogging av 
observasjoner (Vedlegg F.3) og grafisk presentasjon av temperaturmåinger (Vedlegg F.4) er presentert i 
dette vedlegget. 
 

F.1 Brannlaster i testene 
 
Tabell F-1. Estimert energi i hver av testene.  

Test Startbrann Ekstra brensel kg MJ/kg MJ Antall  
tennkilder* 

Testrom 1 
(PC) 

PVC stol med 2 stk.PUR 
madrassbiter (30 cm x 30 cm) 

Brannvesenet gir  
ekstra antenning 

2,2 20 44 1 

Testrom 1 
(PMMA) 

PVC stol med 2 stk.PUR 
madrassbiter (30 cm x 30 cm) 

Brannvesenet gir  
ekstra antenning 

2,2 20 44 1 

Testrom 2 
 

 
 

1 stk PUR madrassbit 
(ca. 40 cm x 40 cm) i  
hvert antennelseshjørne 

0,5 
 

24 12 2 

Testrom 3 
 

 2 stk PUR madrassbiter 
(ca. 40 cm x 40 cm) i  
hvert antennelseshjørne 

1,0 24 24 2 

Fasadetest 1 
 

PVC søppelbeholder med  
PUR-madrass (30 cm x 150 cm) 

16,3 20 326 1 

Fasadetest 2 
 

PVC søppelbeholder med  
PUR-madrass (30 cm x 150 cm) 

17,2 20 344 1 

Fasadetest 3 
 

PVC søppelbeholder med  
PUR-madrass (30 cm x 150 cm) 

14,3 20 286 1 

*Hver tennkilde besto av 4 asfaltplater (10 cm x 10 cm) dynket i 1,5 dl heptan. 

F.2 Temperatur- og værforhold på testdagen 
 
Tabell F-2. Målt vindstyrke og temperatur før test. 

Test Tidspunkt Vindstyrke (m/s) Temperatur (°C) 

Testrom 1 09:50 - -5* 
Testrom 2 10:20 - -5* 

Testrom 3 12:00 - -5* 
Fasadetest 1 13:50 0,6 -1,3 

Fasadetest 2 13:50 0,6 -1,3 
Fasadetest 3 14:00 0,7 -1,3 

* Målt innendørs   
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F.3 Observasjoner under test 
 
Tabell F-3. Observasjoner fra utsiden av bygget ved innvendig branntest i Testrom 1 med plastvinduer. 

Tid etter 
teststart [min:s] 

Observasjoner av PC-vinduet 
fra utsiden av bygningen 

Observasjoner PMMA-vinduet 
fra utsiden av bygningen 

0:32 Vinduet "knaker".  
1:09 Vinduet buler ut.  
1:23 Materialet siger / "smelter".  
1:30  Vinduet buler. 
2:26 Vinduet "knaker".  
3:00 Ikke lenger flammer å se gjennom vinduet.  
3:10 Ingen flammer ved akrylvinduet. Ikke lenger flammer å se gjennom vinduet. 
6:25 Brannvesenet starter å tilføre ekstra brensel til antennelse av begge vinduer. 
8:00 Stor brann som dekker hele vindusflaten 

ses gjennom vinduet. 
Stor brann som dekker hele vindusflaten 
ses gjennom vinduet. 

8:20  Vinduet buler mer. 
8:47 Vinduet buler mer.  
9:50 Brannvesenet forsøker å åpne vinduet. De 

lykkes ikke fordi vinduet er seigt. 
 

11:00 Flatene er hele, de har ikke sprukket opp, de brenner ikke. Brannvesenet avslutter 
testen. 
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Tabell F-4. Observasjoner fra utsiden av bygget ved utvendig Fasadetest 1 og 2 med sandwichpaneler. 

Tid etter 
teststart [min:s] Observasjoner Fasadetest 2 Observasjoner Fasadetest 1 

0:00 Antenning av tennkilde i søppelbøtta. 
1:00 Flammer kommer ut av søppelbeholderen. 
1:40 Madrassen brenner godt. 
2:00 Trekledningen har stikkflammer.  
3:05  Terrassetaket smelter. 
3:20 Terrassetaket smelter delvis bort.  
3:28 Trekledningen brenner.  
3:40 Søppelbeholderen smelter ned. 
3:50 Det brenner bak kledningen. 

Trekledningen brenner ikke lenger. 
 

4:30 Brannvesenet starter slokking av 
fasaden og søppelbeholderen 

 

7:00  Sandwichpanelene forblir intakt.  
Brannen stabiliserer seg og vokser seg ikke 
stor igjen. Brannen blir slokket. 

 
 
Tabell F-5. Observasjoner fra utsiden av bygget ved utvendig Fasadetest 3 med trekledning. 

Tid etter 
teststart [min:s] Observasjoner 

0:00 Antennelse av tennkilde i søppelbeholder. 
1:12 Flammer kommer ut av søppelbeholderen og opp langs trekledningen. 
2:05 Søppelbeholderen faller sammen. 
2:18 Noen små stikkflammer inn bak trekledningen. 
4:30 Søppelbeholderen brenner med kun små flammer og brannen utvikler seg ikke videre. 
4:40 Brannen blir slokket. Terrassetaket har ikke smeltet. 
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F.4 Grafisk presentasjon av måleresultater 
 

F.4.1 Måleresultater fra innendørs tester. 
 
Temperaturmålinger i Testrom 2 fra brann i Testrom 1 
Brannen ble startet i rommet med plastvinduer (Testrom 1) og målinger ble foretatt inne i rommet med 
plastprodukter (Testrom 2) og på veggen bak sandwichpanelene, for å observere varmeoverføringen til 
naborommet fra et rom som går til overtenning. 
 

 

 
Figur F-1. Temperaturmålinger på stativer i rommet (a og b) og bak sandwichpaneler (c og d) i Testrom 2 fra brann i 
Testrom 1. Kurvene viser målinger for termoelementer i ulike posisjoner. For beskrivelse av posisjoner henvises til  
Figur 4-7. Sandwichpanel 1 er med metallkledning og sandwichpanel 2 er uten metallkledning, med overflatelaminat 
(Vedlegg B, Tabell B-1). 

 
  

a b 

c d 
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Temperaturmålinger ved brann i Testrom 2 
Brannen ble startet i rommet med plastprodukter (Testrom 2) og målinger ble foretatt inne i rommet og på 
veggen bak sandwichpanelene. 
 

 

 
Figur F-2. Temperaturmålinger på stativer i rommet (a og b) og bak sandwichpaneler (c og d) fra brann i Testrom 2. 
Kurvene viser målinger for termoelementer i ulike posisjoner. For beskrivelse av posisjoner henvises til Figur 4-7. 
Sandwichpanel 1 er med metallkledning og sandwichpanel 2 er uten metallkledning (Vedlegg B, Tabell B-1). 

 

Temperaturmålinger ved brann i Testrom 3 
Brannen ble startet i rommet med opprinnelige trematerialer (Testrom 3, referanserom) og målinger ble 
foretatt inne i rommet. 

  
Figur F-3. Temperaturmålinger på stativer i Testrom 3 ved vegg 1 (a) og ved vegg 2 (b) Kurvene viser målinger for 
termoelementer i ulike posisjoner. For benevnelse av posisjoner henvises til Figur 4-7. 

  

a b 

a b 

c d 
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F.4.2 Måleresultater fra utendørs tester. 
 
Fasadetest 1 
Måleresultater for søppelbeholderbrann mot fasade av sandwichpanel med metallkledning. 
 

 
Figur F-4. Fasadetest 1 for sandwichpanel med metallkledning. Temperatur (a) og temperaturøkning (b) målt med 
termoelementer montert i ulike posisjoner, 1 cm inn i panelene fra baksiden. Søppelbeholderen ble antent ved  
0 minutter. For benevnelse av posisjoner henvises til Figur 4-13. 

 
Fasadetest 2 
Måleresultater for søppelbeholderbrann mot fasade av sandwichpanel med overflatelaminat og 
trekledning. 
 

 
Figur F-5. Fasadetest 2 for sandwichpanel med overflatelaminat og trekledning. Temperatur (a) og temperaturøkning 
(b) målt med termoelementer montert i ulike posisjoner, 1 cm inn i panelene fra baksiden. Søppelbeholderen ble antent 
ved 0 minutter. For benevnelse av posisjoner henvises til Figur 4-13. 

 

a b 

a b 
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Fasadetest 3 
Måleresultater for søppelbeholderbrann mot fasade med trekledning. 
 

 
Figur F-6. Temperaturmålinger av termoelementer montert bak trekledning. Søppelbeholderen ble antent ved  
0 minutter. For benevnelse av posisjoner henvises til Figur 4-13. 
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