
 

1 
 

 

Brand	  i	  företag	  för	  tillverkning	  av	  Expanderad	  Polystyren	  (EPS),	  
ECO	  Byggolit	  AB	  i	  Vara	  den	  24	  april	  2013	  
 
Den 24 april 2013 uppstod en brand i en maskin som bearbetar och tillverkar cellplast (EPS - Ex-
panderad Polystyren). Personal var snabbt på plats med en handbrandsläckare som tömdes mot 
branden utan effekt. Kort därefter aktiverades en ESFR K=17 sprinkler i taket ovanför brandut-
brottet och släckte branden omgående. Produktionsavbrottet blev kortvarigt då den kunde startas 
upp igen redan dagen efter branden. 
 

1. ECO Byggolit AB, Vara – fakta om företaget 
ECO Byggolit AB´s huvudkontor och fabrik ligger i Vara invid E20.  

Där ligger en modern fabrik för produktion av Expanderad Cellplast (EPS).  
Tillverkningsprocessen startas med att små kulor av polystyren som innehåller en liten mängd pen-
tan expanderas med hjälp av ånga till förutbestämd kvalité. 
Anläggningen tillverkar EPS i 7 olika kvaliteter.  

Efter för-expandering till önskad kvalitet gjuts polystyrenkulorna i en form under ångtryck till ett 
stort block. Efter lagring skärs blocket med millimeter-precision till önskade dimensioner och for-
mat. Slutprodukten är formstyv och har en microporös struktur.  
EPS består i sin färdiga form av små slutna luftceller som ger den högvärdiga isolerings-förmågan. 
Färdigt material består av ca 98 % luft och 2vol% polystyren (se bild 1). 
 

 
Bild 1: Detalj av produktionslokal 

 
2. Larm från anläggningen till SOS Alarm onsdagen den 24 april 2013 

Den 24 april uppstod plötsligt en brand i en maskin som bearbetar cellplast. En maskinoperatör var 
ca 10 m ifrån maskinen när han upptäckte branden och grep en handsläckare och påbörjade en ma-
nuell släckning.  
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Vid normal tillskärning av EPS (Expanderad Polystyren) med hjälp av glödtråd, antändes vid det 
här tillfället cellplasten i skarven mellan två block. Nästan samtidigt öppnade en sprinkler direkt 
ovanför och släckte snabbt den brand som uppstått, samtidigt som larmet gick till SOS Alarm.  
Troligtvis har cellplast fastnat på glödtråden vid passage mellan två block och börjat brinna på 
grund av glödtrådens värme. 

  
Bild 2 & 3: Detalj av produktionsmaskinen där branden startade och taket ovanför branden (Ce Sprinkler) 

3. Branden  
Räddningstjänsten anländer efter ca 8-10 minuter och kan då konstatera att branden är släckt och 
under kontroll. 
EPS cellplast alstrar snabbt hög värme vid brand och stor risk för en totalbrand i hela byggnaden 
fanns enligt företagsledningen om inte branden kunde släckas snabbt. 
Efter det manuella släckförsöket med en handbrandsläckare utan effekt mot branden aktiverades 
kort därefter en ESFR K = 17 i taknivå omedelbart ovanför branden släckte branden omgående in-
nan räddningstjänsten anlänt. Sprinkler förhindrade att en allvarlig brand kunde utvecklas. Genom 
att endast den sprinkler som fanns direkt över branden aktiverades kunde dessutom vattenskadorna 
kraftigt reduceras. 

4. Funderingar och slutsatser 
Branden på ECO Byggolit AB i Vara kunde ha blivit en katastrofbrand för företaget och samhället.  

• En brand i den här typen av tillverkande processindustri kan mycket snabbt leda till en 
snabb övertändning och därmed totalskada,  

• Efter sanering - av sot och släckvatten, byte av det aktiverade sprinklerhuvudet samt upp-
torkning av maskinutrustning - kunde produktionen startas upp redan dagen efter branden. 
Viss utrustning behövde ses över och åtgärdas vid nästa servicetillfälle, 

• Enligt företagsledningen bör den totala kostnaden för den här brandincidenten stanna på en 
relativt låg nivå vars slutbelopp ännu inte är fastslagen.  

• ESFR sprinklern aktiverades mycket snabbt av branden och dess slagkraft att med endast ett 
aktiverat sprinklerhuvud SLÄCKA BRANDEN måste sägas vara imponerande!  

• Företagets egen uppfattning är otvetydigt att hela produktionsanläggningen med inneligg-
ande lager sannolikt hade totalförstörts om inte anläggningen varit sprinklerskyddad - ”EPS 
cellplast alstrar mycket hög värme vid en brand, med stor risk för en totalskada om inte en 
brand i det här materialet släcks snabbt i brandens inledande skede”. 
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• ECO Byggolit AB kunde snabbt igångsätta produktionen dagen efter brandincidenten.  

5. Tack! 
Underlaget till den här rapporten har jag fått genom detaljerad information från företagsledningen 
på ECO Byggolit AB - Hans-Åke Sjunnesson - samt av Sören Ryd på Ce Sprinkler AB. Jag vill 
tacka båda för den information som lett fram till den här korta rapporten. 
 
 
 
 
Gösta Holmstedt 
Brandingenjör 
 
gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se  


