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Abstract 

Lagging fires – A summary of the current knowledge 

Lagging fires often occur as a result of a leakage of a liquid from e.g. a pipe or a vessel 

to its lagging. This work highlights risks associated with this type of fires and proposes 

mitigative actions. A summary of the current knowledge, based on contacts with 

representants from the industry and on review of literature, is presented in the present 

work. 

This report is divided into the following sections: introduction (to lagging fires); 

different types of laggings; knowledge gathering; case studies; detection; and 

recommendations to mitigate and prevent lagging fires. The section dealing with 

knowledge gathering is based on statistics from the Swedish Civil Contingencies Agency 

(MSB), experience from the industry and from literature. The case studies section 

presents sequencies of events and lessons learned from seven incidents. Three of the 

case studies occurred in Sweden, while the other four are international case studies 

identified in the literature. Two of the international incidents resulted in total losses 

while the worst incidents in Sweden caused loss of production for up to one week. 

The current work presents a review of lagging standards, in this work CINI was the only 

identified organisation having commercial standards describing how lagging fires may 

be prevented. The current work also presents examples on alternative, company 

internal, methods on how lagging fires may be mitigated. 

In combination with learnings from the industry, from contacts with MSB and from 

review of literature some indicative factors if a lagging fire will occur have been 

identified (e.g. type of contaminant or a relationship between flash point and auto 

ignition temperature). Finally, the report presents different detection methods and 

their pros and cons. 
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Förord 
Arbetet i denna rapport utgör en del av forskningsprojektet Utveckling av en effektiv 

screeningmetod samt kunskapsspridning för att förebygga spontan antändning i 

isoleringsmaterial, finansierat av AFA Försäkring. 

Författarna önskar tacka AFA Försäkring för finansiering och för förtroendet att driva 

projektet. Därtill önskar författarna även tacka alla personer, företag och myndigheter 

som bidragit med information och kunskap till projektet, utan er hade resultatet inte 

varit detsamma. Ett extra stort tack riktas till: Perstorp AB, Intressentföreningen för 

Processäkerhet (IPS), AAK Sweden AB och Svevia AB som bidragit lite extra. 

Denna rapport är en sammanfattning av kunskap inom området självuppvärmning i 

isolering och isolerbränder. Den gör på inget sätt anspråk på att vara heltäckande eller 

fungera som en preskriptiv manual; istället skall den ses som en vägledning till hur 

isolerbränder kan minskas i industrin. Produkter som nämns i rapporten är exempel 

och i flera fall kan det finnas motsvarande produkter av andra märken. 
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Sammanfattning 
Detta arbete belyser risker med, och potentiella åtgärder mot, isolerbränder som 

uppstår som följd av ett läckage till en isolering, företrädesvis när isoleringen är i 

kontakt med en varm yta. Rapporten sammanfattar dagens kunskapsläge och bygger på 

insamling av information från industrirepresentanter och litteratur. 

Rapporten är uppdelad i avsnitten: introduktion (till isolerbränder), isoleringar, 

kunskapsinsamling, fallstudier, detektion och rekommendationer för att förebygga 

isolerbränder. Det avsnitt som berör kunskapsinsamling är uppdelat i statistisk från 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), erfarenheter från industrin och 

litteratur. I fallstudierna beskrivs händelseförlopp och lärdomar från sju fallstudier 

varav tre från Sverige och fyra internationella. Två av de internationella fallstudierna 

orsakade total ödeläggelse av de fabriker de skedde i. Tack vare turliga omständigheter 

har de incidenter som rapporterats om från Sverige slutat i, som mest ungefär en 

veckas produktionsbortfall. 

Vid en genomgång av standarder för isoleringsutförande var CINI den enda 

organisation som identifierades ha standarder som beskriver hur isolerbränder kan 

förebyggas. I denna rapport presenteras även exempel på alternativa, företagsinterna, 

sätt att förebygga isolerbränder (så som utförande av isolering och avledning av 

läckage). 

I en kombination av lärdomar förvärvade genom kontakter med 

industrirepresentanter, kontakt med MSB och genomgång av litteratur presenteras 

faktorer som indikativt kan peka på om risk för isolerbrand föreligger (t.ex. typ av 

kontaminant). Avslutningsvis presenteras ett antal möjliga detektionsmetoder samt 

deras för- och nackdelar.  
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Förkortningar och akronymer 
API – American petroleum institute 

ASTM – ASTM International 

CEN – Europeiska kommittén för standardisering 

(fr. Comité européen de normalisation) 

CINI – Kommittén för industriell isolering 

(en. Committee industrial insulation) 

CUI – Korrosion under isolering 

(en. Corrosion under insulation) 

FESI – Europeiska förbundet för isoleringsentreprenörer 

(en. European federation of associations of insulation contractors) 

FP – Flampunkt 

HTF - Värmebärande medium 

(en. Heat transfer fluid) 

IPS – Intressentföreningen för processäkerhet 

IR – Infrarött 

ISO – Internationella standardiseringsorganisationen 

(en. International organization for standardization) 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PEG – Polyetylenglykol 

SAT – Självantändningstemperatur 

SSG – Standard solutions group AB 

UTESAK – Utveckling av en effektiv screeningmetod samt kunskapsspridning för att 

förebygga spontan antändning i isoleringsmaterial 

UV – Ultraviolett 
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Definitioner 
Isolerbrand 

Isolerbrand avser den brand som uppstår till följd av ett produktläckage eller spill till 

ett isoleringsmaterial. Det är alltså inte själva isoleringsmaterialet som brinner, utan 

den produkt som kontaminerat isoleringen. 

Kontaminant 

Den vätska som genom läckage eller spill kontaminerat en isolering. 

Isolermadrass 

Isolering inuti ett vätskeavvisande material, kan typiskt installeras runt ventiler eller 

flänsförband.  
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1 Introduktion 
Denna rapport utgör en del av projektet Utveckling av en effektiv screeningmetod 

samt kunskapsspridning för att förebygga spontan antändning i isoleringsmaterial 

(UTESAK). Rapporten sammanfattar arbetet och resultaten från arbetspaket 1 (AP 1): 

Inhämtning av praktisk erfarenhet från industrin. 

När vissa typer av isolering exponeras för kemiska ämnen (senare refererat till som 

kontaminant), till exempel till följd av läckage från ett rör eller processkärl kan en 

självuppvärmningsprocess starta. Isolertjocklek, isoleringsmaterial, vätskans flyktighet 

och omgivningstemperatur är några av de faktorer som avgör om kritiska betingelser 

uppnås eller ej. I ett kritiskt läge utvecklar sig självuppvärmningen till en brand, vilket i 

en kemisk industri eller i ett maskinrum på t.ex. ett fartyg utgör en allvarlig incident. 

Trots omfattande arbete med utbildning; förebyggande underhåll; och inspektioner 

tycks läckage och spill till isolering ofrånkomligt ske; antalet [potentiella] 

läckagepunkter är för många. 

Denna rapport är uppdelad i: ett allmänt avsnitt om isoleringsmaterial (kapitel 2); ett 

avsnitt som sammanfattar insamlad kunskap från industri och litteratur (kapitel 3); ett 

tredje avsnitt som innehåller beskrivningar av och lärdomar från händelser som 

inträffat till följd av isolerbränder (kapitel 4); och avslutningsvis rekommendationer 

kring hur isolerbränder kan detekteras och hanteras (kapitel 5 och 6). 

1.1 Självuppvärmning i isolering 

Självuppvärmning förekommer i olika sammanhang (t.ex. i höbalar, avfallshögar, vid 

pelletslagrings och i bark- och flishögar), det leder däremot inte alltid till brand. 

Beroende på material och miljö kan självuppvärmningen bero på biologisk aktivitet, 

kemiska reaktioner och/eller fysikaliska processer; gemensamt är att det bildas värme 

(en exoterm reaktion). I de fall där den bildade värmen inte avleds i tillräcklig takt 

kommer materialets temperatur att stiga, varpå reaktionshastigheten ökar, varpå 

temperaturen stiger o.s.v. till dess att någon av reaktanterna förbrukats eller till dess att 

materialet självantänder. 

På grund av porösa isoleringsmaterials relativt stora specifika yta (m2/m3) erhålls 

följaktligen vid utläckage av en vätska till ett sådant material en vätskefilm med en stor 

yta (i förhållande till sitt djup). Reaktionshastigheten påverkas i detta fall dominerande 

av två faktorer: temperatur och tillgång på syre. Den totala reaktionshastigheten 

påverkas av vätskefilmens yta; en större yta ger en högre total reaktionshastighet. I 

fallet med en exoterm reaktion är den totala reaktionshastigheten kopplad till 

värmeutveckling i materialet och på grund av isoleringsmaterialets egenskaper (låg 

värmetransport och låg densitet) ökar temperaturen i materialet relativt fort.  
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2 Isoleringar 
I detta arbete görs en mycket grov indelning av vanligt förekommande isoleringar i 

industrin1. Isoleringarna delas in i de tre kategorierna ”brännbar”, ”obrännbar med 

öppen cellstruktur” och ”obrännbar med sluten cellstruktur”. Brännbara isoleringar 

avhandlas endast styvmoderligt då brännbara material inte anses syfta till att öka 

aktuella anläggningars säkerhet (vilket är syftet med detta arbete). 

Obrännbar isolering syftar i detta arbete till en isolering med euroklass A12 enligt EN-

standarden EN 13501-1:2019. 

2.1 Brännbar isolering 

Brännbar isolering kan t.ex. vara tillverkad av polyuretan som i många sammanhang 

ger det en billig och funktionell lösning. Denna typ av isolering lämpar sig inte i de 

industriella applikationer som här studeras. Dels är drifttemperaturen ofta för hög, dels 

utgör de brännbara materialen i sig en risk. 

2.2 Obrännbar isolering med öppen 

cellstruktur 

Isolering med en öppen cellstruktur innebär i praktiken att isoleringsmaterialet inte är 

tätt och därför har en förmåga att ansamla vätska, t.ex. i samband med ett 

produktläckage. 

2.2.1 Mineralull 

Vid tillverkning av mineralull fogas fibrerna samman med ett bindemedel; ibland 

tillsätts även oljor med vattenavstötande egenskaper. Mineralull är den isolering som 

vanligast används i industrier. 

2.2.2 Perlit 

Perlit är ett mineral som, när den utsätts för höga temperaturer, expanderar och bildar 

ett hårt, poröst och obrännbart material. Britton (Britton, 1991) pekar ut att perlit som 

behandlats för att få vattenavvisande egenskaper har en kraftigt begränsad förmåga att 

samla upp vätska och nämner att ansamlingen var mindre än 1/10 jämfört med andra 

porösa isoleringsmaterial. 

  

 
1 Isoleringsmaterialen har identifierats i samtal med industrirepresentanter. 
2 A1 är det tuffaste kravet och ställer krav på parametrar som temperaturökning, massförlust och 
kalorimetriskt värmevärde. 
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2.2.3 Kalciumsilikat 

Kalciumsilikat är liksom perlit och skumglas ett hårt oformbart material. Britton 

(Britton, 1991) beskriver hur t.ex. kalciumsilikat genom sina egenskaper kan öka 

sannolikheten för en isolerbrand. Exempel på sådana egenskaper är kalciumsilikats 

sorptiva förmåga, en hög specifik area och en kompakt struktur som begränsar 

förångning. 

2.3 Obrännbar isolering med sluten 

cellstruktur 

Skumglas (expanderat glas) är det vanligaste exemplet på en produkt i denna kategori. 

Skumglas har en sluten cellstruktur, vilket leder till en tät produkt med väldigt 

begränsad förmåga att hålla kvar en vätska. 

Kombinationen av att i princip inte hålla kvar någon vätska alls och att ge en begränsad 

ytförstoring gör skumglas till en produkt där självuppvärmning inte förväntas ske; 

skumglas föreslås i referenserna (Mannan, 2005) och (Green & Dressel, 1989) som ett 

alternativ till mineralull för att förebygga isolerbränder. Lindner och Seibring (Lindner 

& Seibring, 1967) har visat att självuppvärmning inte sker i någon större utsträckning i 

skumglas. Britton (Britton, 1991) visade att självuppvärmning kan ske i skumglas, men 

att det i det aktuella fallet inte ledde till någon antändning; upptaget av vätska var 

mycket litet. 

Nackdelar med skumglas är det är ett hårt och sprött material som ger en högre total 

installationskostnad än t.ex. mineralull. 

Notera att det finns exempel på brännbara icke-porösa isoleringsmaterial (t.ex. 

polyuretanskum). Denna typ av isoleringsmaterial avhandlas av skäl som redan nämnts 

inte vidare i denna studie. 
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3 Kunskapsinsamling 
Detta kapitel är en sammanfattning av den kunskap som förvärvats under projektet. 

Inledningsvis sammanfattas 10 års statistik från myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Därefter följer en sammanfattning från de samtal som varit med 

olika industrirepresentanter. Slutligen följer två delar, den första sammanfattar den 

litteratur som studerats inom projektet, medan den andra sammanfattar olika 

standarder för utförande av isoleringsarbete. 

3.1 Statistik baserad på rapportering till MSB 

3.1.1 MSB:s databas 

I ett nationellt register samlar MSB in händelserapporter (benämndes fram till 2016 

som insatsrapporter) från landets räddningstjänster. Inrapporteringen sker genom att 

ett antal uppgifter fylls i ett dynamiskt formulär som ställer tillämpbara frågor. De 

något äldre insatsrapporerna frågade efter samma typ av information, men var i sitt 

utförande mer statiska. 

3.1.2 Sökning i databasen 

Med hjälp från MSB samlades statistik in för perioden från 2010-01-01 till och med  

2019-12-31. Sökkriterierna bestod av en kombination av typ av verksamhet och ett 

antal sökord, detaljer är presenterade i Appendix A. 

3.1.3 Sökresultat 

Sökningen gav totalt 708 träffar, alla av dessa kunde inte kopplas till isolerbränder och 

ett manuellt arbete med att gå igenom och sortera träffarna utfördes. Genomgången 

reducerade antalet insats- och händelserapporter till 103 (fördelade över tio år). 

En uppdelning utifrån typ av verksamhet presenteras i Figur 1. Isolerbränder är 

vanligast förekommande i den verksamhet som klassas som ”kemisk industri”, den 

verksamhet där isolerbränder är näst vanligast förekommande är ”livsmedelsindustri”.  

I sammanhanget är det värt att notera att det utifrån den gjorda analysen, i relativa 

mått, inte går att säga huruvida kemisk industri är mer osäker än t.ex. trävaruindustri. 

Att kemisk industri är mest förekommande skulle kunna förklaras med att det finns fler 

kemiska industrier i Sverige eller att de som finns hanterar större volymer av ämnen 

som kan orsaka isolerbränder. Slutsatsen från analysen bör i första hand vara att 

isolerbränder kan förekomma i de allra flesta typer av verksamheter. 
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Figur 1. Uppdelning av isolerbränder utifrån verksamhetstyp. Vanligast förekommande är det i 
verksamheterna kemisk industri (27 %), livsmedelsindustri (20 %) och annan tillverkningsindustri 
(18 %). 

I Figur 2 presenteras en relativ fördelning mellan de olika kontaminanter som 

rapporterats ha orsakat isolerbränderna. De ämnen som specificerats är tagna utifrån 

information som angivits vid rapportering. I 59 % (61 gånger) av fallen har det 

rapporterats att det varit någon form av olja inblandad. I 6 % av fallen har 

isolerbränderna rapporterats vara orsakade av bitumenprodukt. Det som benämns 

massaprodukt härrör från massa- och pappersindustrin medan övriga kemikalier är 

fettsyror, trimetylolpropan (TMP), pentaerytritol (penta) och glykol. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de allra flesta ämnen som rapporterats är av 

högkokande karaktär eller har en osäker kokpunkt. 

 

Figur 2. Uppdelning av isolerbränder utifrån involverad kontaminant. Absolut vanligast 
förekommande är isolerbränder där någon form av oljeprodukt hanteras (59 %). I 23 % av fallen 
har kemikalien inte angivits vid rapportering. 

I Figur 3 presenteras en uppdelning över de olika typer av olja som rapporterats utgöra 

kontaminant i samband med isolerbränder. Den vanligaste typen av olja involverad i 
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isolerbränder är hetolja3 (26 %), något som kan ha sin förklaring i att hetolja ofta 

används i applikationer med höga temperaturer och att hetoljeanläggningar är relativt 

vanligt förekommande i olika verksamheter. 

 

Figur 3. Uppdelning av isolerbränder utifrån oljetyp som angivits i samband med rapportering. 
I 51 % av fallen har typen av olja inte specificerats, i 26 % av fallen har hetolja angivits som typ 
kontaminant. 

3.2 Erfarenhet från industrin 

Inom ramen för projektet kontaktades 39 olika parter inom industrin; parterna 

spänner från utförare av isoleringsarbete, utrustningsleverantörer och räddningstjänst 

till industrier och kunskapsföretag inom riskhantering. Av de som kontaktades valde 27 

att ge någon form av återkoppling. Av de 27 som gav återkoppling fanns det i många 

fall en medvetenhet om risken. En del av de kontaktade uppgav att det var ett aktuellt 

problem där de nu var anställda, medan en del hade med sig erfarenheten från en 

tidigare anställning. I något enstaka fall kunde anas att isolerbränder var ett problem, 

men en stark sekretess-policy gjorde att inte mer än så kunde diskuteras. Nedan följer 

referat från de diskussioner som förts med representanter från företag där 

isolerbränder förekommer återkommande. En sammanfattning av ämnen och typiska 

processtemperaturer från mer ingående samtal med sex industrier presenteras i  

Tabell 1.  

Gällande frekvens för isolerbränder kan sägas att flera av de personer som kontaktats 

uppger en uppskattad frekvens av isolerbränder högre än resultatet från sökningen i 

MSB:s databas. Detta kan anses indikera en underrapportering [till MSB]. 

  

 
3 Hetolja är benämningen för en den typ av olja som används som värmeöverföringsmedia i vissa 
applikationer t.ex. i hetoljepannor. Hetoljor kan delas in i subgrupper, information om detta saknas dock 
i rapporterat material. 



15 

This work by RISE Research Institutes of Sweden is, except where otherwise noted, licensed under  

CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Tabell 1. Sammanfattning av kontaminanter och typiska processtemperaturer från 

samtal med industrirepresentanter. 

ID Snittfrekvens Kontaminanter1 Processtemperatur 

1 1 till 3 gånger per år Oljor2, Bitumen 
70 °C till 170 °C 
(speciellt problem vid 
temperaturer > 100 °C) 

2 1 till 5 gånger per år Vegetabiliska oljor, fettsyror3 100 °C till 230 °C 

3  1 till 2 gånger per år 
Högkokande polyalkoholer, 
tyngre organiska restprodukter, 
oljor till kringsystem4 

> 200 °C 

4 1 gång per år Aldehyder > 50 °C 
5 1 gång per år Talldiesel och harts 250 °C till 260 °C 
6 1 gång (totalt) Bitumen 250 °C 
1 Kontaminanter som orsakat isolerbränder 
2 T.ex. transformator- och basoljor 
3 Speciellt fettsyror med omättnad är reaktiva 
4 Kringsystem utgörs t.ex. av hetoljepannor och ångturbin 

3.2.1 Referat från samtal med industrirepresentanter 

Nedan följer referat och en summering från de dialoger som förts med olika 

industrirepresentanter kring isolerbränder. 

En av representanterna berättar att man aktivt valt en mineralullsisolering på grund av 

dess bättre isolerande egenskaper (lägre värmeledningsförmåga) för en given tjocklek, 

främst för att förbättra processekonomin. Ett annat skäl, som nämns av flera, till att 

välja en mineralull är kostnaden för färdig installation. På frågan om isolerbränder 

beaktas specifikt i samband med riskanalys(er) för anläggningen är svaret 

genomgående att så inte sker. 

Förloppet vid en identifierad isolerbrand följer generellt den process som beskrivs i 

Figur 4 och text under efterföljande rubriker. 

 

Figur 4. Generell beskrivning av den process som följer efter att en isolerbrand har identifierats. 

3.2.1.1 Identifiering av isolerbrand 

Upptäckt av en isolerbrand sker ofta spontant, ofta i samband med ronderingar i 

anläggningen. I vissa fall nämns utökad rondering i samband med uppstart efter 

underhållsarbete. 

3.2.1.2 Larma/Första insats 

Huruvida ett larm går till den kommunala räddningstjänsten varierar beroende 

isolerbrandens [potentiella] storlek samt på förutsättningarna vid den aktuella 

anläggningen. 
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I vissa fall tar det så pass lång tid för den kommunala räddningstjänsten att nå fram att 

det vid små isolerbränder inte bedöms relevant att slå larm. I andra fall finns det en 

företagsintern industribrandkår som tillkallas. 

Den första insats som görs av den som upptäcker branden består i att försöka dämpa 

densamma. Detta görs ofta genom att ett så kallat spjut (se även avsnitt 6.4) förs in i 

lämplig glipa i plåtningen. En del företag använder istället konsekvent vatten för att 

dämpa branden. Argument för att använda vattenånga är möjligheten till en jämnare 

fördelning under plåtningen samt en mindre temperaturskillnad jämfört med den 

temperatur som råder i processen. I vissa fall nämns även pulver som ett möjligt 

släckmedel, detta fall kan en svårighet tänkas bestå i påföring under plåtning. 

Första insats är en fas som kan pågå relativt länge. Vissa beskriver hur processen (av 

praktiska skäl) under en tid fortsätter att köras med ångspjut under plåtningen. Så 

länge det sker en kontinuerlig fuktning av den kontaminerade isoleringen är risken för 

isolerbrand begränsad (kommentar: Varje anläggningsägare måste göra sin egen 

bedömning av en acceptabel risk). 

3.2.1.3 Öppna upp plåtning 

Att öppna upp plåtningen är det mest riskfyllda momentet eftersom det då finns en risk 

att en pågående glödbrand flammar upp. Det är därför viktigt att kyla med ånga/vatten 

länge nog för att isoleringen skall bli ordentligt fuktad innan plåtningen öppnas upp.  

I detta skede måste typ av släckmedel väljas utifrån inblandade kemikalier och rådande 

processbetingelser. Exempel på släckmedel är vatten, vattenånga, pulver, släckskum 

(begränsad penetrerande effekt, men kan hantera eventuella större spill). Utöver 

släckmedel ställer detta moment också krav på personlig skyddsutrustning som skall 

vara anpassad för ändamålet. 

3.2.1.4 Hantering av kontaminerad isolering 

Flera av de industrirepresentanter som kontaktats beskriver hur kontaminerad 

isolering efter demontering från processen börjat ryka och brinna när den förvarats i en 

container. I vissa fall har det lett fram till interna instruktioner gällande placering av 

containern, vattenbegjutning av isoleringen samt lock på containern för att begränsa 

mängden tillgängligt syre. Ett holistiskt synsätt är viktigt och även transporten av 

kontaminerad isolering är relevant att beakta. 

3.2.2 Råd för att förebygga och hantera isolerbränder 

I samband med samtalen med industrirepresentanter samlades ett antal handfasta 

erfarenhetsbaserade råd och lärdomar in. Dessa är redovisade härunder: 

• Ordning och reda: Samtidigt som det ökar möjligheten att identifiera något onormalt 

(läckage, lukt) minskar också totala mängden brännbart material som finns i 

anläggningen. 

• Byt omgående ut kontaminerad isolering: Återmontera aldrig isolering som blivit 

kontaminerad. 

• Undvik flänsade anslutningar: Välj helsvetsade rör där det är en möjlighet. 
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Välj isolering medvetet: Isoleringen bör vara obrännbar, men kan även vara av annan 

typ än mineralull (t.ex. skumglas). 

• Plan för släckinsats och hantering av kontaminerad isolering: Tag fram en plan för hur 

en isolerbrand skall hanteras; planen bör även inkludera hantering av kontaminerad 

isolering. 

• För statistik: För statistik över läckage och isolerbränder; följ upp statistiken och gör 

riktade åtgärder (t.ex. återkommande inspektioner). 

• Bygg bort problemet: Där t.ex. flänsar inte kan undvikas bör fokus ligga på att minska 

läckage som når isoleringen (installationsexempel följer i stycke 6.3.3; även läckage i 

form av t.ex. droppar uppifrån och ”avsiktliga” läckage så som provtagningsstutsar och 

blåsrör från säkerhetsventiler skall beaktas. 

• Öppna inte upp plåtningen okontrollerat: Låt plåtningen sitta på plats till dess att 

situationen är under kontroll. Påbörja insats med spjut under isoleringen och förbered 

för att kunna öppna upp på ett säkert sätt. 

• Inspektera utfört arbete: Inspektera utfört isoleringsarbete och säkerställ alltid att det 

blivit utfört i enlighet med givna instruktioner. Inspektera även utfört mekaniskt 

arbete i samband med uppstart (läcksökning). 

• Kompletterande information: Nynäs har i informationsbladet Säker Bitumenhantering 

("Säker bitumenhantering," 2012) sammanfattat information kring isolerbränder och 

åtgärder (vid bitumenhantering). 

Utöver råden från industrin (ovan) bidrog även ett kunskapsföretag inom riskhantering 

med råd och rekommendationer: 

• Extra vaksamhet krävs när det kommer till oljor kända för att vara självuppvärmande, 

samt andra vätskor som oxideras i kontakt med luft. Även när det kommer till 

högtemperatursystem (t.ex. hetoljesystem) är det viktiga att vara observant på risken. 

• Organiska ämnen som innehåller omättnader är en varningsflagga som motiverar 

vidare undersökning. 

• Vid val av skyddsåtgärder skall den potentiella konsekvensen till följd av en brand på 

den aktuella platsen värderas (kostnad-nytta). 

• Typiskt rekommenderas isolering med slutna celler. Om fibröst isoleringsmaterial ändå 

används – skall detta noga inneslutas och skyddas från att komma i kontakt med 

ämnet, exempelvis genom att lämna flänsförband oisolerade. 
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3.3 Litteraturstudie 

I litteraturen återfinns beskrivningar av fenomenet isolerbränder, konsekvenser av 

isolerbränder samt olika metoder att förebygga isolerbränder. Ett tiotal vetenskapliga 

artiklar avhandlar olika scenarion och provningsmetoder för att avgöra sannolikheten 

för att en isolerbrand skall uppstå. 

De olyckor som orsakats av isolerbränder och som hittats i litteratur är redovisade i 

avsnitt 4 Fallstudier med isolerbränder. 

I Lees’ Loss Prevention in the Process Industries (Mannan, 2005) och i Guidelines for 

Engineering Design for Process Safety (Guidlines for Engineering Design for Process 

Safety, 2012) pekas just självuppvärmning i isolering som leder till antändning ut som 

en risk med isolering. Speciellt nämns i referens (Mannan, 2005) oljor med låg 

flyktighet och omättnader som benägna att självuppvärma, men även andra oljor sägs 

utgöra en risk. 

3.3.1 Statistik för hetoljesystem 

Green och Dressel sammanställde i en studie (Green & Dressel, 1989) tre års statistik 

för hetoljeanläggningar. Författarna hade tillgång till ett kundregister i vilket det utöver 

kundkontakter (som primärt rör kundsupport kring värmebärande medium/medier 

(HTF), typ av HTF etc.) även fanns noterat hetolje-relaterade problem (s.s. bränder). 

För den studerade perioden identifierades totalt 23 bränder i hetoljeanläggningar, av 

dessa utgjorde 8 isolerbränder (författarna antyder här en stor underrapportering av 

isolerbränder). Typiskt var det en läcka i en fläns eller i en instrumentanslutning som 

skapat ett läckage av hetolja som då kontaminerat isoleringen. I de allra flesta fall 

bestod åtgärden i att laga läckan och att byta ut kontaminerad isolering. I två (av de 

åtta fallen) var åtgärden dessutom att rikta om avluftningsrör så att hetolja inte nådde 

isoleringen. 

Ett resultat från studien var att i samtliga fall där en isolerbrand skett var förhållandet 

mellan väte och kol i intervallet 1,75-2,0, det vill säga hetolja med en större andel 

alkyler. Författarna nämner dock att de hört talas om isolerbränder även med hetoljor 

med högt aromatiskt innehåll. 

3.3.2 Förebyggande åtgärder 

Några av de råd som ges i (Mannan, 2005) och (Guidlines for Engineering Design for 

Process Safety, 2012) för att förebygga isolerbränder och öka anläggningens säkerhet 

är: 

• Minimera läckagepunkter så som flänsar, ventiler, provtagningspunkter, dräneringar, 

tätningar (t.ex. i pumpar), döda rörändar och var vaksam på korrosion under isolering 

(CUI). 

• Välj en icke-absorberande isolering som ej heller är brännbar. 

• Ordning och reda i anläggningarna minskar risk för självuppvärmning orsakad i t.ex. 

trasor (eller dammlager4). 

 
4 Självuppvärmning kan ske i dammlager, det är dock utanför detta arbetes omfattning. 
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• Självuppvärmningen leder endast till en isolerbrand i de fall värmetransporten till 

omgivningen inte är tillräcklig d.v.s. att ett tunnare lager isolering minskar risken för 

isolerbränder (samtidigt som värmeförlusterna från processen ökar). 

• Utför återkommande läckagesökningar. 

• Undvik isolering kring punkten där läckage kan förväntas (t.ex. vid 

provtagningspunkter). 

• Installera fasta släcksystem om så bedöms nödvändigt. 

• Känn din kemi och fråga dig om produkten kan reagera vid kontakt med luft eller 

vatten utanför processens inneslutning. Fråga dig om reaktionsprodukterna kan orsaka 

isolerbränder. 

I sitt arbete från 1974 (Gugan, 1974) skriver Gugan att: 

• Varje fall måste bedömas utifrån sina omständigheter. 

• Skumglas kan i vissa fall vara en lösning. Skumglas har dock nackdelar i form av pris 

och att det utgör ett material som är svårare att arbeta med. 

• Isolerbränder kan förebyggas/kraftigt begränsas genom att helt begränsa tillgången till 

syre i isoleringen (utförandet som sådant beskrivs inte). 

3.3.3 Empiriska studier av isolerbränder 

3.3.3.1 Testmetoder 

I ett flertal studier (Bowes & Langford, 1967; Brindley, Griffiths, McIntosh, & Zhang, 

1998; Britton, 1991; Degenkolbe & Witt, 2015; McIntosh, Bains, Crocombe, & Griffiths, 

1994) har försök i liten skala utförts för att bestämma benägenheten hos en 

kombination av isolering och kontaminant att orsaka en isolerbrand. I de allra flesta 

fall har en isoleringskub med dimensionerna 5 cm × 5 cm × 5 cm använts. För att få en 

så jämn fördelning av kontaminanten som möjligt löstes denna i ett första steg upp i 

dietyleter. Lösningen med dietyleter användes sedan för att impregnera 

isoleringskuben som slutligen lämnades i rumstemperatur där förångning av 

dietyletern skedde. 

Den impregnerade isoleringskuben placerades efter det i en ugn med en fix temperatur; 

ett termoelement mätte temperaturen i kubens centrum och ett termoelement mätte 

temperaturen vid kubens utsida. Olika villkor har rapporterats för att avgöra om 

antändning skett; det vanligast rapporterade är dock en temperaturökning i kubens 

centrum som överskrider 50 °C. Försöken upprepades vid olika temperaturer till dess 

att en temperatur där antändning (temperaturökning > 50 °C) precis skedde/inte 

skedde kunde identifieras. 

Bowes och Langford (Bowes & Langford, 1967) utförde även försök med isolerade 

tvåtumsrör, både vertikala och horisontella. I försöken pumpades uppvärmd olja 

kontinuerligt in i isolering kring rörledningen. Temperaturen mättes på flera ställen i 

isoleringen. 
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3.3.3.2 Z-faktorn – ett indikativt varningsvärde 

I litteraturen (Britton, 1991; Lindner & Seibring, 1967) beskrivs hur försök gjorts för att 

korrelera självantändningstemperatur (SAT) för kontaminanten5 och flampunkt (FP) 

med sannolikheten för spontanantändning. Vid tolkning av resultatet från dessa 

arbeten (Britton, 1991; Lindner & Seibring, 1967) är det av största vikt att betänka att 

resultatet gäller för det testade systemet. Med system avses här isoleringstjocklek, 

geometri, ventilation, ämnenas renhet, etc. 

I det första arbetet (Lindner & Seibring, 1967) formulerades ekvation 1 (temperaturer 

anges här i °C). Författarna konstaterade att för Z > 1,55 är det troligt att en 

spontanantändning sker. I det andra arbetet (Britton, 1991) utfördes fler tester, 

resultatet blev då: 

• Spontanantändning skedde för alla Z > 1,61. 

• Förångning av ämnet skedde för Z < 1,35, men med undantag för ämnen som kan 

regera med vatten eller bilda peroxider. 

• I intervallet 1,35-1,61 var det svårt att förutspå om spontanantändning skulle ske. 

 

𝑍 =
𝑆𝐴𝑇

𝑆𝐴𝑇−𝐹𝑃
 (1) 

3.4 Standardisering av isoleringsutförande 

För att standardisera isoleringsprodukten samt den slutgiltiga isoleringsinstallationen 

finns ett flertal olika standarder utgivna av olika standardiseringsorganisationer. I detta 

avsnitt presenteras de standarder som projektet identifierat och granskat. 

De standarder som studerats har valts utifrån den input projektet fått från projektets 

referensgrupp samt i kontakter med industrirepresentanter. Även om det ges viss 

generell information om standarderna har fokus i genomgången varit isolerbränder och 

förebyggande av desamma. En bredare genomgång av olika 

standardiseringsorganisationer och deras standarder inom isoleringsområdet finns för 

den intresserade presenterad i referens ("Process Manual - Technical guidlines for the 

insulation of indsutrial installations,"). 

3.4.1 Standard Solutions Group AB (SSG) 

Standard solutions group AB (SSG) ägs av de sex största skogsindustrikoncernerna i 

Sverige6 och arbetar sedan 50-talet med att standardisera lösningar på industrins 

gemensamma problem. Grunden till SSG är att öka säkerhet och produktivitet för i 

första hand den svenska industrin. Arbetet baseras på samarbete inom områden där 

konkurrens inte föreligger. (Standard Solutions Group AB, 2020) 

SSG tillhandahåller ett antal standarder inom området industriell isolering; följande 

har identifierats vara av störst intresse för detta arbete: 

 
5 Bestämd enligt ASTM E 659-78. 
6 BillerudKorsnäs, Holmen, Metsä Board, SCA, Stora Enso och Södra 
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• SSG 7591: Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler  

samt behållare (Standard Solutions Group AB, 2015) 

• SSG 7595: Isolering av rörledningar – Detaljutföranden (Standard Solutions Group AB, 

2009a) 

• SSG 7596: Isolering av cisterner, torn och tankar – Detaljutföranden (Standard 

Solutions Group AB, 2009b) 

• SSG 7645: Allmänna tekniska bestämmelser vid rörisoleringsentreprenader  

och dyl. (Standard Solutions Group AB, 2009c) 

SSG 7591 

Denna standard ger vägledning vid val av isoleringsmaterial, isoleringstjocklek, 

utförande och ytbeklädnad. För att välja isolerteknisk lösning presenterar standarden 

en arbetsmetodik i tre steg. Metodiken utgår från drifttemperatur, rördiameter och 

energikrav och föreskriver sedan en isoleringstjocklek. 

Standarden belyser inte risken med självuppvärmning och kopplingen till 

energiförluster som avgör om det leder till ett brandscenario. 

SSG 7595 

Standarden ger en beskrivning av detaljutförande av isolering och ytbeklädnad av 

rörledningar. Som exempel kan nämnas: isolering av horisontella rörledningar; 

avslutning av isolering vid flänsförband; isolering och ytbeklädnad av flänsförband; och 

isolering och ytbeklädnad av ventiler. 

Denna standard lägger fokus på detaljutförande och även om det ibland ges 

beskrivningar av utföranden som kan skydda mot produktläckage till isolering är 

förebyggande av isolerbränder i samband med installation av isolering inte det 

primära. 

SSG 7596 

Standard SSG 7596 kan sägas motsvara SSG 7595, men beskriver istället för 

detaljutförande av isolering och ytbeklädnad på rörledningar detaljutförande för 

isolering och ytbeklädnad av cisterner, torn och tankar. Genomgående beskriver 

standarden ett detaljutförande som förhindrar (eller begränsar) kontaminering av 

isolering till följd av utläckage vid anslutningar eller överfyllnad. 

SSG 7645 

SSG 7645 kan sägas beskriva ansvarsfördelningen mellan beställare och leverantör, 

referenser gällande utförande finns till SSG 7591, SSG 7595 och SSG 7596. 

3.4.2 Europeiska kommittén för standardisering (CEN) 

Europeiska kommittén för standardisering (CEN) är en europeisk 

standardiseringsorganisation som ger ut europeiska standarder, betecknade EN. 

Europeiska standarder skall införas i samtliga EU-medlemsländer. I Sverige betecknas 

standarderna, när så är gjort, med prefixet ”SS-EN”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett flertal standarder utgivna av CEN som 

avhandlar isolering. Gemensamt för dessa är att de lägger fokus på isoleringens 
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egenskaper så som permeabilitet, densitet, värmeledningsförmåga, 

användningstemperatur, etc. Någon standard som beskriver utförande eller risker 

kopplade till självuppvärmning i isolering har inte identifierats. 

3.4.3 Kommittén för industriell isolering (CINI) 

CINI, en organisation med bas i Nederländerna, arbetar med standardisering av 

isolering inom petrokemi, processindustri, kraftförsörjning och livsmedelsindustri. 

Arbetet som utförts av CINI sammanfattas i ”CINI-manualen”. I CINI-manualen 

beskrivs konkreta detaljutförande för att minska risken med isolerbränder: 

• CINI 4.1.27: Removable flange box for combustible medium, horizontal (Committee 

Industrial Insulation Standards (CINI), 2017a) 

• CINI 4.1.28: Removable flange box for combustible medium, vertical (Committee 

Industrial Insulation Standards (CINI), 2017b) 

• CINI 4.1.29: Removable valve box for combustible medium, horizontal (Committee 

Industrial Insulation Standards (CINI), 2017c) 

CINI 4.1.27 

Dokumentet beskriver detaljutförande för isolering kring en fläns placerad på en 

horisontell rörledning. På rörledningen närmst flänsen limmas skumglas och flänsen 

förses med ett tätt flänsskydd med skvaller-rör som leds till isoleringens och 

plåtningens utsida. Exempel på ett sådant flänsskydd presenteras i Figur 5. 
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Figur 5. Omonterat flänsskydd i stål med tätningsmaterial (överst). Monterat flänsskydd med burk 
för uppsamling av spill (nederst t.v.) och flänsskydd monterat i fält (nederst t.h.). 
Foto (återgivna med tillstånd): Temati (Temati, 2020) 

CINI 4.1.28 

Detta dokument är snarlikt CINI 4.1.27, men med skillnaden att det istället gäller 

flänsförband på vertikala rörledningar. 

CINI 4.1.29 

Detta dokument är snarlikt CINI 4.1.27, men beskriver istället installation av en ventil 

med flänsanslutningar på en horisontell rörledning. 

3.4.4 Europeiska förbundet för isoleringsentreprenörer 

(FESI) 

Europeiska förbundet för isoleringsentreprenörer (FESI) är en oberoende 

sammanslutning av europeiska isoleringsentreprenörer. FESI beskriver sig själva som 

den europeiska tankesmedja som löser tekniska problem inom värme- och 

ljudisolering. Genom sin hemsida (European Federation of Associations of Insulation 

Contractors, 2020) tillhandahåller FESI ett antal dokument som på olika sätt 

avhandlar isolering. Inget av dessa belyser risken med självuppvärmning och 

isolerbränder. 

3.4.5 American Petroleum Institute (API) 

API representerar den amerikanska naturgas och oljeindustrin och tillhandahåller ett 

flertal standarder och dokument som beskriver rekommenderade metoder. Ett 

dokument som beskriver rekommenderad metod inom området isolering är  

API RP 14E (American Petroleum Institute, 1991). I detta dokument går det att läsa 

(fritt översatt till svenska) följande: 

”Vissa värmebärande fluider är inte kompatibla med vissa isoleringsmaterial och 

spontantändning kan ske. Försiktighet skall iakttagas vid val av isoleringsmaterial.” 

I detta dokument belyses således risken, men inga förslag på lösningar presenteras. 

3.4.6 ASTM International (ASTM) 

ASTM är en internationell standardiseringsorganisation som publicerat över 12 500 

standarder. (ASTM International) I standarden Industrial Thermal Insulation Systems 

(ASTM International, 2020) belyses risken med isolering som kan absorbera 

utläckande vätska vilket senare leder till en isolerbrand. Detaljutförandet av isolering 

och plåtning läggs på systemdesignern  

(t.ex. process- eller mekdisciplinen). 
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3.4.7 Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 

ISO är en internationell standardiseringsorganisation. ISO-standarder kan (men måste 

inte) antas på EU-nivå och därefter på lands-nivå; en sådan standard betecknas med 

prefixet  

”SS-EN ISO”. 

ISO-standarderna inom isolering lägger fokus på isoleringens egenskaper så som 

permeabilitet, densitet, värmeledningsförmåga, användningstemperatur, etc. Någon 

standard som beskriver utförande eller risker kopplade till självuppvärmning i isolering 

har inte identifierats. 

3.4.8 Sammanfattning standardisering 

Olika standarder för utförande av isoleringsarbeten har gått igenom, generellt kan 

sägas att isolerbränder, med undantag från CINI-manualen (avsnitt 3.4.3), endast 

nämns väldigt begränsat (eller inte alls) och att utförande av isoleringsarbete inte 

beskrivs. 

I CINI-manualen beskrivs utförande kring flänsförband och ventiler på horisontella och 

vertikala rörledningar, se avsnitt 3.4.3 för mer detaljer.  
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4 Fallstudier med isolerbränder 
I de allra flesta kontakter med industrin bekräftas det att isolerbränder förekommer. 

Beroende på verksamhet varierar frekvensen mellan årligen och någon enstaka 

händelse på flera år. 

I kontakt med industrin har projektet funnit fallstudier som här återges. Som 

komplement har även en genomgång av litteratur gjorts; i det arbetet identifierades 

ytterligare fallstudier, vilka i korthet återges i denna rapport. 

4.1 Brand i asfaltindustri 

4.1.1 Händelsebeskrivning 

Under fredagen 2017-04-21 gjorde ett stopp i en ledning på en asfaltindustri att 

bitumen spolades ut över ett filter och omkringliggande utrustning. Filtret var 

installerat på en bitumenledning och var primärt till för att skydda pumpar från 

partiklar som förekom i processen. Filtret var inte designat för att motstå den sortens 

övertryck som blev till följd av stoppet i ledningen (se Figur 6 för en överblick av 

systemet). 

Personal på plats beslutade sig för att spola rent utsidan, men att lämna den 

bitumenfyllda mineralullsisoleringen till nästa arbetsdag d.v.s. måndagen. Detta var 

inte första gången som bitumenfylld isolering lämnades för senare utbyte 

(överspolningar händer, men det leder sällan till isolerbränder). 

Natten mellan lördagen (2017-04-22) och söndagen (2017-04-23) larmas 

räddningstjänsten av förbipasserande som ser att det ryker från anläggningen. När 

räddningstjänsten anländer kan de konstatera en brand i direkt anslutning till det filter 

som under fredagen svämmades över. Tiden mellan överfyllnad och start av brand 

uppskattas till 36 timmar. I händelserapporten från MSB går det att läsa om brand på 

utsidan av en byggnad med spridning till närliggande gräs. 

I samband med branden brann en PEM-slang trycksatt med vatten till en nöddusch av. 

Effekten av detta blev att vatten sprinklades över branden, vilket begränsade den och 

dess skador. Utan den avbrunna vattenslangen är uppfattningen att branden hade 

spritt sig till den närliggande fabriksbyggnaden och då också fått mycket större 

konsekvenser. Konsekvenserna i detta fall begränsades till 1-2 dagars 

produktionsstillestånd och skador för 0,5 MSEK (i form av skador på fasad, fönster, 

filter och kablage på en kabelstege).  
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Figur 6. Överblicksbild av systemet med filter, varmoljesystem och den vattenledning som brann 
av (t.v.) samt bilder på konsekvenserna av branden (t.h.). Foto: Patrik Malmberg 

4.1.2 Utredning 

Under utredningen av olyckan bistod leverantören av bitumen med kunskap. 

Leverantören hade erfarenhet av denna typ av bränder sedan tidigare (vilket inte fanns 

på asfaltindustri). 

Utredningen visar att olyckan var en effekt av omständigheterna. För att varmhålla 

bitumen i rörledningar och filter fanns ett oljeburet värmesystem. Det oljeburna 

värmesystemet styrdes på oljans returtemperatur (typiskt 150-180 °C). När 

temperaturen började att öka i den bitumenindränkta isoleringen hade detta liten 

inverkan på returtemperaturen, varför oljesystemet fortsatte att värma rörsystemet 

som tidigare. Efter ungefär 36 timmar hade processen pågått tillräckligt länge för att 

leda till en antändning. Som en följd av överspolningens omfattning fanns det brännbar 

bitumen kvar, vilken antändes och orsakade branden. 

4.1.3 Lärdomar 

Utredningen pekade på att det var typen av värmesystem som orsakade branden. I 

moderna anläggningar av denna typ installeras självbegränsande värmekabel; 

funktionen hos denna är sådan att värmekabelns effekt lokalt minskar om 

temperaturen ökar. Det innebär att den totala effekten (från värmekabel och den 

exoterma reaktionen) lokalt minskar om självuppvärmning uppstår, jämfört med det 

oljeburna värmesystemet. 
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Efter händelsen beslutades att införa en ny rutin där isolering på utrustning med 

oljeburen varmhållning som kontamineras med bitumen omgående skall rivas bort. 

På en fråga om inte kunskapen om denna typ av bränder förmedlats från leverantören 

(som var bekant med problemet) var svaret nej. Detta kan sägas visa på en 

kunskapslucka och behovet av ökad kunskapsspridning och medvetandegörande. 

4.2 Brand i kemianläggning 

4.2.1 Händelsebeskrivning 

Till följd av ett utläckage av produkt till mineralullsisolering uppstod en brand i slutet 

av april 2011. Läckaget hade spridit sig längs ett cirkulationsrör till en 

destillationskolonn och sträckte sig över totalt fyra våningsplan (ca 4 m/våningsplan 

gav totalt 12-16 m). 

Branden orsakade omfattande skador på kablage och ledde till en veckas 

produktionsstopp. I Figur 7 visas exempel på några av de skador som uppstod. 

 

Figur 7. Påverkan på kraftförsörjningskablage till cirkulationspumpen (överst t.v.); smält plast i 
vilken det förvarades fyllkroppar (överst t.h.); brandpåverkan på reglerventil (nederst t.v.); och 
värmepåverkat flänsförband (nederst t.h.). Foto: Marcus Nilsson 



28 

This work by RISE Research Institutes of Sweden is, except where otherwise noted, licensed under  

CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

4.2.2 Utredning 

Utredningen visade på ett relativt omfattande läckage från en värmeväxlare placerad i 

stativet. Gravitationen orsakade att kontaminanten rann längs cirkulationsledningen 

och senare antändes. I Figur 8 visas foton på kontaminerad isolering samt en närbild 

på läckan från värmeväxlaren (efter avslutad insats). 

 

Figur 8. Kontaminerad isolering där kolning börjat (t.v.) samt läckage på värmeväxlaren efter 
avslutad insats (t.h.). Foto: Marcus Nilsson 

4.2.3 Lärdomar 

Utifrån den inträffade händelsen kan en slutsats kopplad specifikt till isolerbränder 

dras; flänsar är kritiska ur ett läckageperspektiv, då speciellt flänsar där läckage kan 

sprida sig längs vertikala rörledningar. 

4.3 Brand i tank för foderprodukt 

4.3.1.1 Händelsebeskrivning 

Vid en anläggning för produktion och hantering av vegetabiliska oljor ledde en 

sprickbildning runt en intagsledning till att isolering runt en tank kontaminerades. Den 

vegetabiliska olja som läckte ut hade en hög andel omättade fettsyror. Tanken, som var 

på 100 m3 hade delvis klätts av, isolerplåt och isolering hade på vissa ställen 

demonterats för kontroll och tjockleksmätning av tankens plåttjocklek. Till följd av 

skadorna från branden fick tanken, som var placerad tillsammans med andra tankar, 

bytas ut. 
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4.3.1.2 Utredning 

På grund av ett läckage (sprickbildning runt en intagsledning till en tank) rann den 

vegetabiliska oljan in i mineralullsisoleringen runt tanken, vid tillfället var viss isolering 

och isolerplåt var demonterat varför solinstrålning och syretillgång vid det aktuella 

tillfället bedömdes högre än normalt. Temperaturen i tanken var 100 °C, i kombination 

med nämnda solinstrålningen och syretillgången var detta tillräckligt för att starta 

branden. Oljan som läckt till isoleringen antändes till följd av självuppvärmning. 

4.3.1.3 Lärdomar 

Händelsen involverade läckage i en anslutning och en mineralullsisolering, vilket i 

sammanhanget är vanliga faktorer. Vidare kan anmärkas på den låga temperaturen 

(100 °C) i processen, vilket indikerar på reaktiviteten som finns hos vegetabiliska oljor 

(oljor med omättnader). Utredningen antyder också att tillgången på strålningsvärme 

från solen, samt en ökad ventilation (båda orsakade av en partiell avskiljning av 

plåtning) bidrog till händelseförloppet. 

4.4 Brand och explosioner i 

etylenoxidfabriker 

Etylenoxid är en kemikalie med egenskaper som gör den extra riskfylld att hantera. 

Som en följd av isolerbränder skedde under slutet av 80-talet explosioner i två 

etylenoxidfabriker. Bland de egenskaper som gör etylenoxid riskfylld att hantera kan 

nämnas ett stort brännbarhetsområde, låg antändningsenergi och sönderfall (med risk 

för tryckökning) vid förhöjda temperaturer. 

Etylenoxid i sin rena form utgör en flyktig substans och förväntas därför inte leda till en 

isolerbrand. I närvaro av isolering, rost och luftens fukt kan polyetylenglykol (PEG) 

bildas även vid moderata temperaturer (< 100 °C). I de båda händelserna som beskrivs 

nedan är detta en gemensam faktor. 

Då båda olyckorna beskrivs i ett flertal referenser (t.ex. (Rebsdat & Mayer, 2001) och 

(Gustin, 2001)); bäst beskrivning av olyckorna och dess utredningar ges dock i 

referenserna (Mellin, 1991) och ("Explosion at the BASF Antwerp Ethylene 

Oxide/Glycol Plant," 1991). 

4.4.1 BP Chemicals etylenoxidfabrik 1987 

4.4.1.1 Händelsebeskrivning 

På kvällen den tredje juni 1987 exploderar en destillationskolonn i BP:s fabrik i 

Antwerpen. Explosionen som åtföljdes av ett eldklot ledde till sekundära explosioner 

och skador på omkringliggande utrustning. 14 personer skadades lindrigt medan 

processutrustning fullständigt förstördes. När explosionen inträffade var driften till 

synes stabil. 
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4.4.1.2 Utredning 

Utredningen försvårades av de omfattande skadorna, men genom uteslutande av andra 

möjligheter fastslogs till slut orsaken vara en följd av utläckage av etylenoxid till 

isolering. 

Under ett längre underhållsstopp i juni hade en av destillationskolonnens manluckor 

öppnats. Vid återmonteringen av luckan hade det varit svårt att få packningen på plats, 

något som kan förklara läckaget. Manluckan isolerades innan uppstart. 

Olyckan förklaras med utläckage av etylenoxid vid manluckan, bildande av PEG med 

efterföljande oxidation och värmeutveckling. Värmeutvecklingen på manluckans utsida 

orsakade en temperatur på destillationskolonnens insida hög nog att leda till sönderfall 

av etylenoxid. Sönderfallet av etylenoxid orsakade en plötslig tryckökning varpå 

destillationskolonnen havererade. 

4.4.1.3 Lärdomar 

Bland utredningens slutsatser pekas risken med porösa isoleringsmaterial ut. 

Egenskaperna hos dessa är sådana att stor ytförstoring erhålls samtidigt som de har 

förmågan att hålla kvar en ansenlig mängd vätska. Förutom den uppenbara risken med 

att vätska ackumuleras lokalt i isoleringen förvårar detta även upptäckt av ett läckage. 

Döda rörändar i processen med stillastående gas eller vätska är speciellt utsatta 

eftersom ingen kylning erhålls från processen insida. Dessa bör därför, om möjligt, 

undvikas. 

För att minska risken för läckage skall antalet läckagepunkter (flänsar, kopplingar, 

stutsar) minimeras. Läckagepunkter bör ingå i ett underhållsprogram för att 

regelbundet undersöka utrustningen och därigenom förebygga och begränsa läckage. 

Små flänsar som isoleras skall förses med möjlighet att detektera ett läckage, medan 

större flänsar helt skall undvikas att isoleras. 

För att minska risken att få en isolerbrand direkt mot process-stålet, men utan att 

kompromissa på brandisolering, föreslås en tvålagersdesign med ett inre lager med 

sluten struktur (skumglas) och ett yttre lager med brandisolering. För att ytterligare 

minska risken kan en ångbarriär installeras mellan de två lagren. 

4.4.2 Brand i BASF:s etylenoxidfabrik 1989 

4.4.2.1 Händelsebeskrivning 

Den sjunde mars 1989 inträffade två på varandra följande explosioner i BASF:s fabrik i 

Antwerpen. Explosionerna åtföljdes av eldklot och orsakade mycket stor skada på 

processen och ledde till flertalet sekundära bränder. Den lagerbyggnad som fanns i 

närhet till anläggningen förstördes totalt och tyngre projektiler kunde hittas upp till 

500 m från olycksplatsen. Fabrikens utformning var sådan att kontrollrummet delvis 

var avskärmat från anläggningen, varför byggnaden klarade sig relativt bra med skador 

bara på fönster och dörrar. Fem personer fick mildare skador. 

För att ge en bild av olyckans omfattning kan nämnas att sanering och dokumentering 

tog ungefär en månad medan olycksutredningen pågick i sex månader. 
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När explosionen inträffade var driften stabil och inga driftparametrar utmärkte sig. 

Inte heller hade något läckage, någon brand eller defekt utrustning observerats. 

4.4.2.2 Utredning 

Utredningen som gjordes var omfattande och konkluderande genom uteslutande av 

orsaker att den enda möjliga förklaringen var en brand som börjat i isoleringen runt en 

nivågivare. Lågcyklisk utmattning hade orsakat en spricka i en svetsskarv i anslutning 

till nivåmätaren; här hade etylenoxid kunnat läcka ut under en tid. Under 

underhållsarbete av ett nivåglas vid nivåmätaren hade plåtning och isolering öppnats 

upp, vilket ledde till en ökade syretillförsel. 

Bildning av PEG med efterföljande oxidation och värmebildning i isoleringen pekas ut 

som orsaken till den första explosionen. Den andra explosionen (26 s efter den första) 

var en följd av den första explosionen. 

4.4.2.3 Lärdomar 

Även små och därför svårdetekterade läckage av etylenoxid kan leda till farliga 

situationer. För att minimera risken för isolerbränder rekommenderas att: minska 

antalet läckagepunkter (flänsar); noggrant inspektera och läcktesta utrustning efter 

underhållsarbeten; samt regelbundet inspektera utrustning och isolering för att tidigt 

upptäcka ett läckage. Vidare rekommenderas också att använda icke absorberande 

isoleringsmaterial. 

4.5 Brand och explosion i hetoljesystem 

Referens (Gugan, 1974) beskriver hur en isolerbrand ledde till en explosion med 

allvarliga skador på en byggnad. 

4.5.1 Händelsebeskrivning 

Vid ett tillfälle observerades rök komma från isoleringen runt ett värmesystem som 

nyttjade mineralolja med låg flyktighet; en stund senare observerades också att oljans 

temperatur var 50 °C högre än det inställda börvärdet (270 °C). Efter ytterligare en tid 

noterades flammor runt en pump och delar av omkringliggande rör. 

Trots att flammorna bekämpades fortsatte oljans temperatur att stiga, till slut nådde 

oljan sin självantändningstemperatur i expansionskärlet (där också syre fanns 

närvarande) och en mindre explosion inträffade. Den mindre explosionen ledde till 

skador på bufferttanken för olja, dessa skador ledde i sin tur till frisättning av 

brännbara gaser, vilka antändes. Den efterföljande explosionen orsakade allvarliga 

skador på en byggnad.  

4.5.2 Utredning 

Utredningen pekade på att oljan hade läckt ut genom en defekt pumptätning och 

kontaminerat delar av omkringliggande isolering. Värmeutvecklingen orsakade en 

expansion av oljan som nådde över temperaturen för spontanantändning, när oljan 

nådde den syreinnehållande miljön i expansionskärlet skedde en direkt antändning. 
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Den första antändningen orsakade en mindre explosion, vilken skadade bufferttanken 

för oljan. Ett gasutsläpp skedde, vilket antändes inom en kort tid. I buffertkärlets 

omgivning fanns ett flertal antändningskällor. 

4.5.3 Lärdomar 

I händelsebeskrivningen i referens (Gugan, 1974) dras inga lärdomar. Det är trots det 

möjligt att peka ut vikten av att minimera utläckage och att i möjligaste mån förhindra 

att ett läckage tar sig in i isoleringen. I detta specifika fall är det också relevant att 

ifrågasätta valet av pumptyp; om en tätningslös pumptyp hade använts hade inget 

utläckage av olja kunnat ske. 

4.6 Brand i anslutning till oljebrännare 

Referens (Gugan, 1974) beskriver hur en isolerbrand i samverkan med andra [oturliga] 

händelser ledde till att en elektriker plötsligt omslöts av en flamma. 

4.6.1 Händelsebeskrivning 

I samband med uppstart av en anläggning bestående av en spraytork uppvärmd genom 

eldning av olja kördes densamma i manuellt läge. Pumpen som matade olja till 

brännkammaren gav ett konstant flöde av olja genom en förvärmare. Den olja som inte 

förbrukades i pannan recirkulerades till pumpens sugsida. 

När anläggningen på morgonen efter uppstart hade gått obevakad under några timmar 

slog plötsligt en flamma ut genom en explosionslucka. Flamman omslöt en elektriker7 

som råkade passera just samtidigt. Efter att flamman lugnat ned sig fortsatte processen 

helt ostört, men brinnande isolering kunde observeras kring oljeledningarna. 

4.6.2 Utredning 

Utredningen visade att läckage av olja hade skett i samband med den första 

trycksättningen. Läckaget hade åtgärdats, men isoleringen lämnats kvar. Detta tros ha 

initierat en isolerbrand som sedan ledde till ökad uppvärmning av oljan (som till 

största delen cirkulerade över pumpen p.g.a. brännarens låga last). När oljans 

temperatur ökade sjönk viskositeten, varpå mer olja nådde brännaren (ventilen som 

styrde flödet till pannan var i manuellt läge) och brännkammaren överfylldes. 

4.6.3 Lärdomar 

Inga lärdomar nämns vid beskrivning av händelsen; oavsett går det från händelsen att 

dra några generella slutsatser kopplade till isolerbränder: 

Det är av största vikt att alltid byta ut isolering som kontaminerats. 

En avvägning mellan färdigställande av isolering och uppstart är viktig att göra. 

Samtidigt som isolering är viktig att ha på plats är det önskvärt att enkelt kunna 

genomföra inspektioner av möjliga läckagepunkter. 

  

 
7 Skadorna på elektrikern är inte omnämnda. 
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5 Detektion 
Som nämnt i avsnitt 3.2.1.1 sker detektion av brand i isoleringsmaterial oftast i 

samband med ronderingar i anläggningen. Med sådana förutsättningar och under 

andra omständigheter (exempelvis låg bemanningsnärvaro) kan ett brandförlopp 

utvecklas avsevärt innan upptäckt. Tidig detektering eller upptäckt och en snabb första 

insats är nyckeln för att minska de skador som en brand orsakar.  

Läckage ut till isoleringen, som följaktligen leder till självuppvärmning och brand, sker 

framförallt vid flänsförband, bälgar, ventiler, instrumentanslutningar, etc. Den 

infrastrukturella logistiken av en processanläggning medför att det finns många vinklar 

och vrår, vilket gör den svåröverskådlig. Den stora delen av den omnämnda 

processutrustningen är dessutom placerad utomhus, med allt vad det innebär i form av 

regn, snö, vind, solreflexer, temperaturvariationer och minusgrader.  

I detta kapitel följer en kort sammanställning av alternativa branddetektionssystem 

samt för- och nackdelar av dessa för den aktuella tillämpningen.  

5.1 Brandsignaturer 

För att upptäcka en brand måste minst en brandprodukt identifieras. Detektionssystem 

är utformade för att vara känsliga för olika brandsignaturer, nämligen rök, värme, lågor 

eller gas. Olika typer av bränder ger olika signaturer (och dessutom ibland under olika 

delar av brandförloppet) men kan delas i två huvudgrupper: flammande bränder och 

glödande bränder. 

5.1.1 Flambrand 

Vid en flambrand sker förbränningen av bränslet i gasfas, dvs fasta och vätskeformiga 

bränslen omformas först till gasformiga föreningar. Fasomvandlingen sker när värme 

tillförs från omgivningen eller genom värmeåterkoppling från flammorna vid redan 

pågående förbränningsprocess. De vanligaste reaktionsprodukterna är koldioxid, 

vatten, kolmonoxid, oförbrända kolväten och sot (partiklar). Temperaturskillnaden 

mellan produkterna och omgivningen ger upphov till en termisk stigkraft som i 

blandning med luft bildar en plym med uppåtstigande brandgaser. Flamman i sig ger 

upphov till värmestrålning.  

5.1.2 Glödbrand 

Under den initiala fasen och under oförändrade ventilationsförutsättningar är en brand 

i isoleringsmaterial till sin natur en glödbrand. Förbränningen av bränslet i en 

glödbrand sker som ytreaktioner, vilket medför att bränslet brinner utan flammor. 

Förbättrade ventilationsförutsättningar kan dock leda till flambrand. Den 

förhållandevis låga temperaturen vid en glödbrand gör att den termiska stigkraften för 

de gasformiga pyrolysprodukterna och förbränningsprodukterna ofta är liten – dvs det 

bildas inte en brandplym som det gör vid flammande brand. En glödbrand i isoleringen 

är dessutom dold, dvs. värmestrålningen är blockerad och omöjlig att detektera. 

Värmestrålningen från en glödbrand är dessutom svag och liknar strålningen från 

omkringliggande ytor, vilket medför många potentiella störkällor.  



34 

This work by RISE Research Institutes of Sweden is, except where otherwise noted, licensed under  

CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

5.2 Detektorer 

Branddetektering kräver en detektor som reagerar på någon eller några av de 

signaturer som produceras av branden. Ett annat krav är att signaturerna är möjliga för 

detektorn att upptäcka för de specifika förutsättningarna i den givna situationen och att 

rätt detektor väljs med hänseende på störkällor för att undvika falsklarm. 

Detektortyper kan med andra ord delas upp med avseende på vilken signatur de är 

ämnade att upptäcka: flamdetektorer, gasdetektorer, rökdetektorer, värmedetektorer 

och multidetektorer.   

5.2.1 Flamdetektorer 

Flamdetektorer kan delas in i detektorer som reagerar på infrarött (IR), ultraviolett 

(UV) och en kombination av IR och UV ljus. Dessa typer av detektorer är 

volymdetektorer. Som namnet antyder kan flamdetektorer främst användas för 

detektering av flambränder. En annan förutsättning är att detektorn är inställd på att 

reagera på värmestrålning i rätt våglängdsområde.  

5.2.2 Gasdetektorer 

Gasdetektorer kan delas in i katalytiska gasdetektorer, elektrokemiska gasdetektorer 

och IR-gasdetektorer. De två förstnämnda är punktdetektorer medan IR-gasdetektor är 

en linjedetektor. Gasdetektorer används bland annat för att upptäcka höga 

koncentrationer av brännbara gaser innan brand eller explosion inträffar. Detektion av 

brandfarliga gaser är oftast förknippad med detektering av olika kolväten. En del 

gasdetektorer kan också användas för att detektera förbränningsprodukter från 

bränder (till exempel CO eller HC). En grundförutsättning för den här typen av 

detektor är att de producerade gaserna når detektorn.  

5.2.3 Rökdetektorer 

Rökdetektorer kan delas in i joniserande rökdetektorer och optiska 

ljusspridningsdetektorer, som är punktdetektorer, optiska linjerökdetektorer samt 

samplande system. Rökdetektorer används i många olika sammanhang och är den mest 

använda typen av branddetektor. Rökdetektorer reagerar på partiklar i luften 

(aerosoler), vilket medför att de inte är lämpliga i dammiga och smutsiga miljöer där 

partikelkoncentrationen i luften är hög. En grundförutsättning för den här typen av 

detektor är att brandröken når detektorn.  

5.2.4 Värmedetektorer 

Värmedetektorer kan delas in i maximalvärmedetektorer som larmar vid en given 

temperatur och differentialvärmedetektorer som larmar vid en given 

temperaturstegring per tidsenhet. En annan variant är kombinationen av dessa båda 

tekniker, som reagerar vid antingen en given temperaturstegring eller en given 

temperatur beroende på vilket som inträffar först. Båda dessa typer av detektorer är 

punktdetektorer. En grundförutsättning för den här typen av detektor är att de varma 

brandgaserna når detektorn. 
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En annan typ av värmedetektorer är linjevärmedetektorer. Den här typen av detektor 

mäter temperaturförändringar längs en lång slinga. Tidigare användes främst 

linjevärmedetektorer med tunna pneumatiska rör. Temperaturökningen i röret ger 

upphov till en tryckökning i systemet och aktivering av detektorn. En 

temperaturökning någonstans längs slingan kan detekteras men den exakta positionen 

kan inte bestämmas. 

Värmedetektionskablar detekterar brand vid en given temperatur och kablarna kan 

erhållas med olika larmtemperatur. Ett vanligt användningsområde är utvändig 

placering på byggnadsfasader. Om larmtemperaturen överskrids fås ett larm men den 

exakta positionen kan inte bestämmas. 

Utvecklingen inom fiberoptiken har lett till fiberoptiska linjevärmedetektorer. 

Fiberoptisk linjevärmedetektion är en optomekanisk typ av linjevärmedetektion. 

Slingan, som i grunden är densamma som den som används inom telekommunikation, 

installeras och leds fram och tillbaka längs exempelvis ett rör, över en kabelstege, längs 

taket på en tunnel eller annat objekt där en brand kan uppstå. Slingan för ett 

detektionssystem, bestående av optisk fiber och detektorenhet, kan vara kilometerlång. 

En ljuspuls skickas i den optiska fibern och det reflekterande ljuset detekteras i 

detektorenheten. Våglängden för det reflekterade ljuset tillsammans med tiden mellan 

utsändning av ljuspulsen och detektering av den reflekterade signalen ger information 

om temperaturen längs den fiberoptiska slingan. Det är möjligt att med god 

noggrannhet övervaka kontinuerlig temperaturfördelning och temperaturvariationer 

längs hela slingan. Detektionstekniken används i ett brett spektrum av tillämpningar, 

inklusive tunnlar, transportband, flygplan, EMI (elektromagnetiska störningar) 

intensiva miljöer, etc. 

5.2.5 Sammanställning 

I Tabell 2 presenteras sammanställning av de olika typer av detektorer samt för- och 

nackdelar med avseende på tillämpningsområde.  

Kombinationen av dold glödbrand, dolda vrår och vinklar samt utomhusmiljö med 

naturlig ventilation skapar svåra förutsättningar för detektion. Det är viktigt att betona 

att detta är en teoretisk genomgång och är därmed inte heltäckande. För att hitta 

tillförlitlig(a) detektionsmetod(er) med anpassad installation för den här specifika 

problematiken krävs försök som speglar de olika parametrarna på ett lämpligt sätt. 

 

  



36 

This work by RISE Research Institutes of Sweden is, except where otherwise noted, licensed under  

CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Tabell 2. Sammanställning av olika typer av detektorer samt för- och nackdelar med avseende på 
tillämpningsområde. 

Branddetektor Typ av detektor Nackdelar/fördelar Tillämplighet i 
anläggningar 

Flamdetektorer IR-detektor (volym) 
UV-detektor (volym) 
UV/IR-detektor (volym) 

(-) avsedda för 
flambränder 
(-) kräver öppen sikt 
mot flamman 
(+) snabb detektion vid 
rätt förutsättningar 

Nej 

Gasdetektorer Katalytisk gasdetektor 
(punkt) 
Elektrokemiska gasdetektor 
(punkt) 
IR-gasdetektor (punkt) 

(-) ventilationskänsliga 
(-) positionskänsliga 
(+) kan detektera 
många olika brännbara 
gaser 

Nej 

Rökdetektorer Joniserande rökdetektor 
(punkt) 
Optisk ljusspridningsdetektor 
(punkt) 
Optisk linjerökdetektor (linje) 

(-) ventilationskänsliga 
(-) positionskänsliga 
(+) känsliga för olika 
storlekar av partiklar 

Nej 

Värme-
detektorer 

Maximalvärmedetektor 
(punkt) 
Differentialvärmedetektor 
(punkt) 
Max-/diff-värmedetektor 
(punkt) 

(-) ventilationskänsliga 
(-) positionskänsliga 
(+) kan detektera vid 
förhållandevis låga 
temperaturer 

Nej 

Pneumatisk 
linjevärmedetektor (linje) 
Värmedetektionskabel  

(-) omfattande 
installation 
(-) låg 
positionsprecision 
(+) stort 
upptäckningsområde 

Ja. Kräver 
förläggning 
över och runt 
de ytor där 
brand kan 
förväntas 
uppstå 

Fiberoptisk 
linjevärmedetektor (linje) 

(-) omfattande 
installation 
(-) dyrare än andra 
typer av detektorer 
(+) stort 
upptäckningsområde 
(+) hög 
positionsprecision  
(+) robusthet mot fukt, 
smuts och damm 
(+) lätt att 
implementera 
redundans 

Ja. Kräver 
förläggning 
över och runt 
de ytor där 
brand kan 
förväntas 
uppstå 
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6 Rekommendationer för att 

förebygga isolerbränder 
I detta kapitel följer en sammanställning av rekommendationer eller förslag på hur 

isolerbränder kan förebyggas. Det bör poängteras att det är upp till varje 

anläggningsägare att besluta om vilken risknivå som är acceptabel. Vidare bör också 

nämnas att det är rimligt att potentiella konsekvenser ställs mot skyddsåtgärdens 

kostnad. 

6.1 Riskanalyser 

I flera av de samtal som skett med representanter för industrin har det framkommit att 

isolerbränder inte avhandlats specifikt på riskanalyser. Rekommendationen är därför 

att lyfta frågan i samband med riskanalyser. Detta för att kunna avgöra potentiella 

konsekvenser, skapa en medvetenhet och fatta aktiva beslut. 

6.2 Bestämning av 

självuppvärmningspotential 

6.2.1 Självuppvärmningspotential utifrån historik 

För att skaffa sig en första överblick rekommenderas det att kika på historiken. Om det 

finns intern information är det allra bäst; i annat fall kan den sammanställning av 

statistik från MSB:s databas samt övrig litteratur användas som underlag.  

Generellt gäller att oljor, föreningar med omättnader, ämnen med hög kokpunkt och 

ämnen som riskerar att polymerisera utgör en förhöjd risk. 

6.2.2 Självuppvärmningspotential utifrån Z-faktorn 

Ekvation 1 i avsnittet 3.3.3.2 beskriver en metod där flampunkt och 

självantändningstemperatur relateras till varandra. Denna metod kan användas som en 

vägledning, men utgör i sig ingen garanti för att en isolerbrand inte kommer att ske. 

6.2.3 Självuppvärmningspotential utifrån försök 

Den bästa, men kanske också mest kostsamma metoden för att avgöra sannolikheten 

för att en isolerbrand skall ske är att utföra försök. Ju mer lika verkligheten de är, desto 

mer applicerbara blir resultaten (i det enskilda fallet). I avsnittet 3.3.3.1 beskrivs 

kortfattat hur försök kan utformas. 

I samband med provning är det viktigt att betänka att isoleringstjockleken lokalt ofta är 

tjockare än den nominella. Detta kan t.ex. ske vid övergångar runt flänsar; en 

illustration är presenterad i Figur 9. 
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Figur 9. Illustration över hur isoleringstjockleken lokalt kan variera. 

6.3 Förebyggande åtgärder 

6.3.1 Identifiera läckagepunkter 

Det allra viktigaste steget för att förebygga en isolerbrand är att identifiera 

läckagepunkter i systemet. Ett bra sätt att i en befintlig anläggning minska mängden 

förebyggande åtgärder kan vara att prioritera positioner med historik av läckage. 

Positioner där läckage generellt är vanligt förekommande (och där extra försiktighet 

därför bör vidtas) är: flänsförband, bälgar, ventiler, instrumentanslutningar, 

provtagningsplatser, avluftnings- och blåsrör samt svetsskarvar i cykliskt arbetande 

utrustning. Notera att läckage även kan komma utifrån och in, t.ex. i form av droppar 

från ett avluftningsrör. 

6.3.2 Val av isoleringsmaterial 

Det har, som beskrivits tidigare i detta arbete, rapporterats om vissa skillnader i 

självuppvärmningsbenägenhet när olika typer av isolermaterial med öppen cellstruktur 

kontaminerats. Den helt avgörande skillnaden kan utifrån dagens kunskapsläge sägas 

vara huruvida isoleringsmaterialet har en öppen eller sluten cellstruktur. Exempel på 

ett isoleringsmaterial som återkommande rapporterats som ett [ur 

isolerbrandsperspektivet] säkrare material är skumglas. Nackdelar med skumglas är en 

högre totalkostnad för färdig installation och att det är ett hårt, sprött och 

vibrationskänsligt material. 

6.3.3 Utförande av isolering 

Utförande av isolering bör vara sådan att ett läckage aldrig når isoleringsmaterialet. 

Nedan följer några exempel på hur isoleringsinstallationer kan utföras för att minska 

denna risk. 

6.3.3.1 Isolering kring flänsförband 

Om en isolering med en öppen cellstruktur väljs är det ur ett förebyggande perspektiv 

viktigt att utföra installation av isolering kring flänsförband (och andra liknande 

läckagepunkter) på ett sådant sätt så att risken för kontaminering av isolering vid ett 
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utläckage minimeras. Utförandet kan delas in i underkategorierna horisontella 

rörledningar och vertikala rörledningar. 

6.3.3.2 Horisontella rörledningar 

Figur 10a, exemplifierar vad som kan sägas vara en hög säkerhetsnivå när det kommer 

till att förebygga isolerbränder runt flänsförband, men när ändå en isolering med 

öppen cellstruktur används i stora delar av systemet. Den isoleringsprincip som 

exemplifieras bygger på att skumglas limmas mot röret närmst flänsförbandet, vidare 

förses flänsförbandet med ett flänsskydd med rör för avledning av vätska vid ett 

läckage. Längden på skumglasisoleringen skall enligt CINI 4.1.27 vara minst 100 mm, 

men en rekommendation av pragmatisk karaktär kan vara att använda 

standardlängden för en bit av skumglasisolering. 

Figur 10b illustrerar en något lägre säkerhetsnivå där isolering med öppen cellstruktur 

används i kombination med ett flänsskydd med rör för identifiering och avledning av 

vätska vid ett läckage. 

Slutligen illustreras i Figur 10c ett utförande med följeledning (ång- eller elfölje), i detta 

fall är det viktigt att genomföringar görs på ett sätt så att vätska inte kan rinna längs 

följeledningen (t.ex. med genomföringar på ovan- eller undersida utan att riskera 

inläckage av regnvatten). 

I samtliga kan kåpan med isolering ersättas med en isolermadrass med snabbknäppen.  

 

Figur 10. Olika installationsexempel för att förebygga isolerbränder runt horisontella 
rörledningar. I samtliga kan kåpan med isolering ersättas med en isolermadrass med 
snabbknäppen (isolermadrassen är då försedd med ett vatten-/vätskeavvisande material). 

6.3.3.3 Vertikala rörledningar 

I Figur 11 ges installationsexempel för vertikala rörledningar. Figur 11a beskriver ett 

isoleringsutförande med mineralull (ett fotografi på ett sådant utförande ses i Figur 12). 

En konisk plåt gör att ett eventuellt läckage leds till isoleringens utsida. Flänsförbandet 

isoleras slutligen med en isolermadrass med snabbspänne. Figur 11b exemplifierar hur 

följeledningar kan dras. 

Figur 11c visar ett alternativt utförande där skumglas under flänsen limmas mot 

rörledning och plåtning (jfr. Figur 10a). Se även CINI 4.1.28 för mer detaljer. 
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Figur 11. Olika installationsexempel för att förebygga isolerbränder runt vertikala rörledningar. 
Isolerkåpan runt flänsförbandet  kan ersättas med en isolermadrass med snabbknäppen 
(isolermadrassen är då försedd med ett vatten-/vätskeavvisande material). 

 

 

Figur 12. Fotografi på installation enligt beskrivningen i Figur 11a. Foto: Staffan Lundmark 
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6.3.4 Kontaminerad isolering 

När kontaminerad isolering identifieras skall denna omgående frånskiljas processen 

och ersättas med en ny isolering. Ett exempel där så inte skedde finns presenterat i 

avsnittet 4.1. 

Kontaminerad isolering bör förvaras på ett sådant sätt att en eventuell antändning inte 

utgör en risk. Detta kan t.ex. åstadkommas genom placering av uppsamlingskärl eller 

genom att fylla förvaringskärlet med vatten. 

Om kontaminerad isolering av någon anledning inte kan demonteras direkt kan det 

vara möjligt att köra processen vidare om isoleringen kontinuerligt spolas med vatten 

eller ånga.8 

6.4 Skadebegränsande åtgärder vid en 

isolerbrand 

Exakt vilka avhjälpande åtgärder som är bäst att vidtaga måste bestämmas utifrån varje 

anläggnings förutsättningar. Nedan följer information som kan vara viktig att ha med 

sig när en isolerbrand konstaterats och skall avhjälpas. 

Om det rör sig om en glödbrand i isoleringsmaterial är en viktig aspekt att inte öppna 

upp utanpåliggande plåtning innan situationen bedöms vara under kontroll. En 

rekommendation är därför att med ett så kallat spjut (se Figur 13 för en principskiss) 

spola in ånga, vatten eller kvävgas under isoleringen. När plåtningen öppnas upp skall 

släckmedel finnas tillgängligt för att möjliggöra en snabb insats. 

 

Figur 13. Principskiss över ett ”spjut” med detta kan t.ex. ånga, vatten eller kvävgas spolas in i 
isolering innan plåtningen öppnas upp. 

Huruvida flödet i en rörledning skall stoppas är beroende av processens beskaffenhet. 

Ett stoppat flöde minskar troligen läckaget. Å andra sidan försvinner även den kylande 

effekt ett flöde i en rörledning har. Detta kan i sin tur leda till lokala 

temperaturökningar med påföljande konsekvenser (t.ex. tryckökningar). 

6.4.1 Detektion 

Med tanke på problematikens natur - kombinationen av dold glödbrand, dolda vrår och 

vinklar samt utomhusmiljö med naturlig ventilation – kan många av 

detektionstekniker uteslutas som ett användbart alternativ. Samma problematik gör 

det dock också svårt att enbart på teoretisk grund rekommendera konkreta 

lösningsförslag för detektion. Linjevärmedetektorer är sannolikt mest tillämpbara i 

 
8 Ett sådant beslut måste föregås av en riskbedömning för den specifika anläggningen. 
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sammanhanget eftersom dessa har stort upptäckningsområde och har potential att 

installeras i direkt omslutande närhet till eventuell brandkälla.  

Men för att hitta tillförlitlig(a) detektionsmetod(er) med anpassad installation krävs 

försök som beaktar de olika parametrarna på ett lämpligt sätt. 
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7 Slutsatser och diskussion 
I detta arbete har isolerbränder studerats; en kunskapssammanställning utifrån 

litteratur och kontakter med industrirepresentanter har genomförts. I MSB:s statistik 

rapporterats dryga 10 isolerbränder per år, vilket kan förmodas utgöra en 

underrapportering. 

Isolerbränder är ofta ganska små och lätta att stävja. Det finns dock exempel där hela 

fabriker gått förlorade eller där produktionen drabbats av större störningar. 

Isolerbränder går att förebygga, men då ofta till en viss kostnad; det är relevant att 

sätta kostnaden i relation till risken. 

7.1 Vidare undersökningar 

Inom ramen för detta projekt (Utveckling av en ny och effektiv screeningmetod samt 

kunskapsspridning för att förebygga isolerbränder) kommer i kommande arbetspaket 

en metod för att i liten skala undersöka benägenheten för självuppvärmning i isolering 

att arbetas fram. Resultat från försök utförda enligt denna metod kommer att ligga till 

grund för beräkningar där ett isolerat rör används som exempel. Slutligen kommer 

fullskaliga försök med isolerade rör att genomföras. I detta arbete kan det vara 

intressant att söka svar på om linjära hetoljor är mer benägna att självuppvärma, något 

som indikeras i en studie gjorde av Dressel och Green (Green & Dressel, 1989). En 

annan fråga som väckts av industrins representanter är om åldrad isolering har en 

förändrad benägenhet att orsaka en isolerbrand.9 

I detta arbete har ett antal olika släckmetoder identifierats; ånga och [flytande] vatten 

är de vanligast använda släckmedlen, men även brandsläckningsskum, kvävgas och 

koldioxid kan tänkas som alternativ. Frågeställningen kring vilket som i olika 

situationer är det mest lämpade släckmedlet är inte till fullo besvarad; vidare försök 

skulle behövas. 

En frågeställning som bara delvis belysts i gjorda studier är hur påverkan från ett 

skyddande hölje (så som plåtning) påverkar förutsättningarna för en isolerbrand. 

I tidigare studier är det visat att isocyanater bildas vid upphettning av isolermaterial. 

(Blomqvist, Hertzberg, Dalene, & Skarping, 2003) Detta kan utgöra en risk för den eller 

de personer som arbetar närmast en isolerbrand. Omfattningen eller risken är i 

dagsläget inte kvantifierad. 

 

  

 
9 När isolering åldras avgår en del av det bindemedel som förekommer i isoleringsmaterialet. 
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Appendix A: Sökning i MSBs databas 
Sökkriterierna vid sökning i MSBs databas bestod av en kombination av typ av 

verksamhet och ett antal sökord enligt: 

• Typ av verksamhet skulle uppfylla någon av kategorierna: ”Annan industri”; ”Annan 

tillverkningsindustri”; ”Annan övrig verksamhet”; ”Hamnområde”; ”Kemisk industri”; 

”Lager”; ”Livsmedelsindustri”; ”Massa- och pappersindustri”; ”Metall- eller 

maskinindustri”; ”Reparationsverkstad”; ”Textil- eller beklädnadsindustri”; 

”Trävaruindustri”; eller ”Verksamhet inte knuten till en byggnad”. 

• Därtill krävdes träff på något av: ”isoler”; ”lagging”; ”glödbrand”; eller ”hetolj” i någon 

av kategorierna: ”Objekt som först antändes”; ”Värmekälla”; ”Förlopp/orsaker”; 

”Startföremål”; ”Brandorsak” eller ”Olycksorsak”. 
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