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Abstract 
 This work has been made on behalf of SF Brandskyddskontroll. The company wants to investigate 

the impact of the introduction of new building regulations on their operation concerning verification 

of fire safety in buildings.  

The new regulations will result in clearer demands as well as provide help and guidance when 

working with verification of buildings fire safety design. 

There are three different methods of verifying buildings fire safety. The most flexible but also the 

most demanding method is to analyze different worst case scenarios. For now anyone is allowed to 

work with this method. However, it is possible to become an authorized fire protection engineer. 

When analyzing worst case scenarios the objective normally is to prove that people are able to 

evacuate properly. This means that all people should be in safety before the hazards from the fire 

complicate the people’s movement and decision making. There are two different tools available to 

do this: calculation by hand and simulation in computer programs.  

To simulate fires there are two different types of computer programs available. The more 

sophisticated and advanced type is called field program. This type of program calculates not only the 

spread of smoke and temperature but also quantities like radiation, toxicity and visibility. Two field 

programs are FDS and SMARTFIRE. Their differences are mainly that FDS is free of charge and easier 

to obtain while SMARTFIRE is more user friendly. To facilitate and complement simulation in these 

type of programs calculation by hand is often used. 

Egress programs can be divided into three different groups. These are called network models, grid 

models and particle models. In a network model the building is represented by nodes and arcs that 

are coupled together. This approach simplifies reality heavily. In a grid model the building is 

represented by a grid of quadratic cells which control the people´s movement. This is a moderately 

simplified description of reality. The particle models describe the people’s exact positions with 

coordinates and do not simplify the buildings geometry or the people´s movement in a substantial 

way. The demands on the user are highest when operating a network model and lowest when 

operating a particle model. This is due to differences in need for user assumptions. One example of a 

particle model is Simulex. Another one is FDS+Evac which in addition of the advantages regarding the 

representation of the building and the people´s movement can take results from FDS in regard. 

However FDS+Evac is still not ready for commercial use since it still is under development. 

The recommendations for SF Brandskyddskontroll are to acquire one field program and one egress 

program. Which specific field program that can be expected to give the biggest benefit of cost is FDS. 

This is due to the fact that verification of buildings fire safety is far from the company’s main 

occupation which makes it difficult to make up for the cost of SMARTFIRE. For now the best available 

egress program, both in terms of result and in terms of user friendliness, is Simulex. However 

FDS+Evac seems to become a nice program when fully developed. Therefore SF Brandskyddskontroll 

is recommended to start working with Simulex and maybe in the future change to FDS+Evac.    
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Sammanfattning 
Arbetet är utfört på uppdrag av SF Brandskyddskontroll. De vill undersöka vilka konsekvenser 

införandet av BBR 19 kommer få för deras arbete med att verifiera byggnaders brandskydd vid 

upprättandet av brandskyddsdokumentationer.  

De nya byggreglerna innebär att det införs allmänna råd även för analytisk dimensionering. Detta 

medför att kraven vid brandskyddsverifiering kommer tydliggöras. Dessutom kommer dessa råd 

innebära vägledning och hjälp i form av exempelvis värden på ingående variabler för utrymnings- och 

brandförloppet.  

Byggnaders brandskydd kan genom analytisk dimensionering verifieras på 3 olika sätt. Av dessa 3 är 

det scenarioanalys som är det mest mångsidiga men också det mest krävande sättet. I nuläget får 

vem som helst genomföra en scenarioanalys. Dock finns det möjlighet att bli så kallad auktoriserad 

brandskyddsprojektör. Målet med en scenarioanalys är i regel att visa att tiden för utrymning är 

mindre än tiden till kritiska förhållanden. För att visa att så är fallet finns i huvudsak två metoder: 

handberäkning och simulering i dataprogram för såväl brand- som utrymningsförloppet.  

Hanberäkningar av en brands egenskaper används vid en scenarioanalys i regel för att komplettera 

eller underlätta beräkning i ett brandberäkningsprogram. Dessa program är utvecklade för att främst 

beräkna temperatur samt spridningen av brandgaser. Det finns 2 olika typer av 

brandberäkningsprogram där den mer avancerade typen kallas fältprogram. Dessa beräknar inte 

bara rökspridningen utan också exempelvis strålningsmängd, toxicitet och siktbarhet. Två 

fältprogram är FDS och SMARTFIRE. Skillnaden dem emellan är framförallt att SMARTFIRE kostar 

pengar och är smidigare att använda medan FDS är mer lättillgängligt och i Sverige mer använt.  

Utrymningsprogrammen kan delas in i tre olika modelltyper. Dessa är nätverks-, rutnäts-, och 

partikelmodeller. I en nätverksmodell representeras byggnaden i form av sammankopplade punkter 

och linjer vilka begränsar människornas rörelsefrihet. Detta angreppssätt förenklar byggnadens 

geometri och människornas rörelse mest utav de tre modellerna. I rutnätsmodellerna byggs 

byggnaden upp av rutor vilka styr människornas rörelse mot utgångarna. Partikelmodellerna 

beskriver människornas position exakt samt illustrerar byggnaden och människornas rörelse utan 

betydande förenklingar. Nätverksmodellerna ställer störst krav och partikelmodellerna ställer minst 

krav på användaren. Detta beror på att mängden egna antaganden är störst vid användande av en 

nätverksmodell och minst vid användande av en partikelmodell. I takt med att användarens egna 

antaganden ökar minskar dock överblickbarheten. Exempel på en partikelmodell är Simulex. En 

annan är FDS+Evac vilken dessutom kan ta resultat från FDS i beaktande. FDS+Evac är dock 

fortfarande under utveckling.   

SF Brandskyddskontroll rekommenderas att införskaffa ett fältprogram och ett utrymningsprogram. 

Vilket fältprogram man bör skaffa beror på hur mycket programmet kommer användas. Med 

bakgrund av att brandskyddsprojektering inte är deras huvudsyssla rekommenderas FDS. Detta är 

dock en bedömning som företaget bäst gör själva. Som utrymningsprogram rekommenderas 

partikelmodellen Simulex i ett första skede för att sedan gå över till FDS+EVAC när utvecklingen av 

detta program kommit längre.  
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Beteckningar, förkortningar och förklaringar 
BBR Boverkets Byggregler 

BBRAD Boverkets Byggregler för Analytisk Dimensionering av byggnaders brandskydd 

BFS Boverkets Författningssamling 

BIV Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap 

DNS Direct Numerical Solution 

FED Fractional Effective Dose 

LES Large Eddy Simulation 

IMO International Maritime Organization 

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes 

SFPE Society of Fire Protection Engineers  

VTT Finlands statliga forskningsinstitut 

Domän Beräkningsområde 

Flytande licens Programrättighet som går att använda på mer än en specifik dator 

Grid Kontrollvolym 

Mesh Subdomän 

PBL Plan- och Bygglagen 

 

AT Total omslutningsarea minus öppningsarea [m2] 

Ac Area på rökluckor [m2] 

b Bredd på utrymningsväg [m] 

c Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)] 

Cd Flödeskoefficient [-] 

cp Specifik värmekapacitet vid konstant tryck [J/(kg*K)] 

f  personflöde genom utrymningsväg [personer/(s*m)] 

g Gravitationskonstant [m/s2] 

HD Höjd till brandgaslagret från golvet [m] 

hk Effektivt värmeövergångstal [W/(m2K)] eller [kW/(m2K) 

k Termisk konduktivitet [W/(m*K)] 

l  längsta gångavstånd [m] 

Lplant Gångavståndet på plant underlag [m] 

Ltrappa Gångavståndet i trappa/läktare [m]  

    Massflöde av omgivande luft [kg/s] 

        Massflöde genom brandgasfläkt [kg/s] 

    Massflöde av brandgaser [kg/s] 

    Massplymflöde [kg/s] 

            Massflöde genom rökluckor [kg/s] 

n Antal personer som passerar en dörr [-] 

t Tid [s] 

Ta Temperatur på omgivande luft [K] 

tförf Tiden för förflyttning från en lokal [s] 

tutr Tiden för utrymning från en lokal [s] 

tp Termisk penetrationstid [s] 

tvbt Varseblivningstid [s] 
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   Värmeutveckling [kW] 

     Erfordrad värmeutveckling för att nå övertändning [kW] 

v  Gånghastighet [m/s] 

vplant Gånghastighet vid plant underlag [m/s] 

vtrappa Gånghastighet uppför eller nerför trappa/läktare [m/s] 

        Volymflöde genom rökluckor [m3/s] 

z Brandgaslagrets höjd från golvet [m] 

δ Tjocklek på omslutningsarea [m] 

ΔHg,syre Förgasningsvärme syre [kJ/kg]  

ρ Densitet [kg/m3] 

ρa Densitet på omgivande luft [kg/m3] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
SF Brandskyddskontroll bildades 2004 av Daniel Sällström och John Fernberg. Företaget är 

verksamma i framförallt mellersta och norra Norrland där man har en väletablerad kundrelation med 

en bred kundkrets. Företagets affärsidé är besiktning av brandskyddsanordningar men i takt med att 

kundernas hjälpbehov har blivit bredare har företagets arbetsuppgifter blivit mer mångfacetterade. 

En betydande del i denna breddade efterfrågan är att kunderna har vänt sig till SF 

brandskyddskontroll när det uppkommit behov av byggnadstekniska ändringar av sina lokaler. Vid 

såväl ändring av byggnad som vid nybyggnation skall en brandskyddsdokumentation upprättas, detta 

faktum gjorde att företaget 2009 anställde sin första och hittills enda brandingenjör för att på så sätt 

kunna möta kundernas efterfrågan. 

I en brandskyddsdokumentation skall det framgå vilka förutsättningarna för det byggnadstekniska 

brandskyddet är och hur den färdiga byggnadens brandskydd är utformat. Dessutom ska det 

verifieras att brandskyddet för de egenskaper som ändrats uppfyller de krav och föreskrifter som 

finns i Boverkets byggregler avsnitt 5 vilket handlar om brandskydd. Förutsättningarna för denna 

verifiering kommer att ändras i och med en förestående revidering av detta avsnitt. Ändringen är, 

enligt Boverket själva, den mest omfattande sedan BBR kom 1994 (1). Detta medför att SF 

brandskyddskontrolls arbetssätt med att upprätta brandskyddsdokumentationer kan behöva 

utvecklas för att på ett smidigt sätt kunna tillämpa de nya reglerna och bestämmelserna. Den nya 

versionen av Boverkets byggregler(BBR 19) börjar gälla 1/1 2012 med en övergångsperiod under hela 

2012.  

1.2 Syfte och mål 
Att undersöka och åskådliggöra hur SF Brandskyddskontroll som företag kan utvecklas för att i 

arbetet med att upprätta brandskyddsdokumentationer kunna arbeta effektivt oberoende av vilket 

problem man ställs inför. Detta innefattar framförallt den del av arbetet med 

brandskyddsdokumentationer som innefattar verifiering med hjälp av analytisk dimensionering i 

allmänhet och analytisk dimensionering med hjälp av scenarioanalys i synnerhet.    
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1.3 Metod 
Först identifierades vilka skillnader det nya regelverket kommer innebära för SF Brandskyddskontroll. 

Detta klargjorde att arbetet skulle fokuseras på scenarioanalys. Detta arbetsområde definierades 

som en jämförelse mellan utrymningsförloppet och brandförloppet för att undersöka om 

tillfredsställande utrymning sker. Med hjälp av en litteraturstudie identifierades och utvärderades 

sedan lämpliga metoder och verktyg. 

De två huvudsakliga metoderna som utpekades var handberäkning och datorberäkning.  

De handberäkningsmetoder gällande brandförlopp som tas upp i rapporten har baserats på (2). 

Metoden för handberäkning av utrymning har tagits från (3). 

 Identifieringen av lämpliga dataprogram skedde framförallt med hjälp av internet-sidan 

www.firemodelsurvey.com. Totalt identifierades mer än 30 utrymningsprogram och 70 

brandberäkningsprogram. För att få en överblick delades programmen in i olika modelltyper. Varje 

typ utvärderades sedan utifrån deras grundläggande egenskaper och de specifika modeller som fanns 

vara mest intressanta i de respektive grupperna undersöktes ytterligare. 

Information om specifika datorprogram har utgått främst från tillverkarnas egna uppgifter från deras 

respektive hemsidor medan mer övergripande information om olika modelltyper har tagits från 

publiceringar från NIST, VTT, SP och LTH. Viss information har även tagits från 

www.firemodelsurvey.com. 

För att få fram dessa publiceringar har framförallt sökmotorn google använts där vanliga sökord varit 

”RANS”, ”LES”, ”Egress”, ”Utrymningsprogram”, ”CFD-codes” och ”typer av utrymningsprogram”. 

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport behandlar främst den del av analytisk dimensionering som innefattar scenarioanalys. 

Detta beror på att övriga dimensioneringssätt har ansetts som begränsade alternativt överflödiga att 

ta upp på grund av att kunskapen för dessa förfaranden och arbetssätt redan är stor inom företaget.  

I rapporten undersöks endast den typ av scenarioanalys där målet är att visa att tillfredsställande 

utrymning sker.  

De matematiska modeller som de specifika programvaror som tas upp i rapporten baseras på har 

inte redogjorts i detalj. Fokus har i stället legat på att redogöra hur väl dessa matematiska modeller 

överrensstämmer med verkligheten och/eller att ta reda på faktorer som tillgänglighet, 

användarvänlighet, funktion och kostnad.  

Långtifrån alla tillgängliga program har tagits upp i rapporten. De program som tagits upp är de som 

funnits vara mest intressanta att undersöka närmare.   

  

http://www.firemodelsurvey.com/
http://www.firemodelsurvey.com/
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2 Resultat 

2.1 Regelverk 
Nya bestämmelser i BBR innebär att SF brandskyddskontroll kan dra nytta av att utveckla sin 

verksamhet. I detta avsnitt redogörs de ändringar som är mest relevanta i detta avseende. 

2.1.1 Viktiga skillnader i dimensioneringsprocessen mellan BBR 18 och BBR 19 

Enligt avsnitt 5:1 i BBR 18 (4) får verifiering av byggnaders brandskydd ske genom att de allmänna 

råden, för förenklad dimensionering, följs till punkt och pricka. Om avvikelser sker ska så kallad 

alternativ utformning tillämpas. Alternativ utformning innebär att man genom särskild utredning 

visar att byggnadens totala brandskydd inte blir sämre än vid tillämpande av enbart de allmänna 

råden. Hur denna utredning ska eller får gå till preciseras inte varför den kan göras på godtyckligt 

sätt. Analytisk dimensionering ska enligt BBR 18 användas vid projektering av byggnader där mycket 

stor risk för personskador föreligger. Skillnaden mellan analytisk dimensionering och särskild 

utredning är att kvalitén på de lösningar som fås fram genom analytisk dimensionering inte bedöms 

med de allmänna råden som måttstock. 

Enligt avsnitt 5:1 i BBR 19 (5) kan byggnaders brandskydd verifieras på endast två sätt. 

1. Genom förenklad dimensionering 

2. Genom analytisk dimensionering 

Själva proceduren för förenklad dimensionering är i BBR 19 densamma som i BBR 18. Däremot har 

den analytiska dimensioneringen fått ett betydligt större utrymme och ska tillämpas så fort det 

föreligger minsta avvikelse från de allmänna råden för förenklad dimensionering (avsnitt 5:2–5:7). 

Det utökade utrymmet framgår genom att det i och med införandet av BBR19 finns allmänna råd 

även för analytisk dimensionering. Dessa innebär att det klart och tydligt framgår vilka metoder som 

kan användas för att dimensionera analytiskt och hur dessa metoder ska användas i detalj. Bland 

annat innehåller BBRAD 1 (Boverkets Byggregler för Analytisk Dimensionering, upplaga 1) värden på 

dimensionerande variabler och vägledning för hur analytisk dimensionering går till. Utvalda delar av 

dessa råd redogörs i avsnitt 2.1.2. Införandet av allmänna råd om analytisk dimensionering gör att 

kvaliteten på brandskyddet säkerställs på ett bättre sätt vid avvikelse från förenklad dimensionering. 

Dock ställs högre krav på kunskap och metoder då det blir svårare att använda sitt 

”egenkomponerade” logiska resonemang till att verifiera brandskyddet.  

Övergången till BBR 19 kommer vid avvikelse från de allmänna råden att innebära: 

 Att det blir svårare att använda sitt egna logiska resonemang för verifiering av byggnaders 

brandskydd 

 Tydligare regler för hur verifieringen skall gå till 

 Hjälp med värden på dimensionerande variabler 

 Större krav på kunskap och metoder för att kunna tillmötesgå de krav som ställs på 

verifieringen 
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2.1.2 Analytisk dimensionering enligt BBRAD 1 (BFS 2011:27)  

Enligt (3) bör den analytiska dimensioneringsprocessen innefatta följande steg: 

1. Identifiering av verifieringsbehovet. 

 Detta innefattar att avvikelsen från förenklad dimensionering ska klargöras så att det står 

klart vilka delar av byggnadens brandskydd som berörs av förändringen.  

2. Verifiering av tillfredsställande säkerhet.  

Verifieringen bör omfatta en riskidentifiering för att identifiera relevanta scenarier som 

utgör en påfrestning för byggnadens brandskydd. Själva verifieringen kan gå till på tre olika 

sätt vilka redogörs för längre ned. 

3. Kontroll av verifiering. 

 Alla typer av verifiering med hjälp av analytisk dimensionering skall kontrolleras. I SF 

brandskyddskontrolls fall är det framförallt dimensioneringskontroll som är det intressanta. 

Vilka delar som inbegrips i kontrollen redogörs på nästa sida.  

4. Dokumentation av verifiering 

Verifiering kan ske på tre sätt, fristående eller kombinerade: 

2.1 Genom scenarioanalys vilket innebär att verifieringen utgår från att byggnaden utsätts för ett 

eller flera scenarier där val av scenarieriot/scenarierna bör utgå från riskidentifieringen. Det 

betyder att det scenario eller de scenarier som har högst risknivå skall analyseras. Vid 

verifiering med scenarioanalys bör en känslighetsanalys göras för att identifiera variabler 

med stor inverkan på resultatet. Sådana variabler bör behandlas konservativt1 för att 

säkerställa att scenariot utgör en sannolik värsta påfrestning. 

2.2 Genom kvalitativ bedömning. Detta innebär att verifiering sker genom exempelvis logiska 

resonemang, beprövade lösningar, statistik eller enklare beräkningar. Kvalitativ bedömning 

får endast användas om avvikelserna från förenklad dimensionering är små eller om den 

aktuella utformningens effekt på brandsäkerheten är väl känd och den med god marginal 

uppfyller föreskrifterna. 

2.3 Genom kvantitativ riskanalys vilket innebär att verifieringen baseras på fördelningar av 

relevanta variabler. Med variabler menas exempelvis brandeffekt och personers 

gånghastighet. Verifiering med kvantitativ riskanalys bör, med samma syfte som i fallet med 

scenarioanalys, innefatta en känslighetsanalys. Variabler av detta slag bör behandlas 

konservativt. Utöver en känslighetsanalys kan också en kompletterande osäkerhetsanalys 

göras för att se hur träffsäker värderingen av sådana variabler är. Kort sagt är detta en metod 

där det sunda förnuftet används till att uppskatta värdet på en rad olika variabler som en 

senare riskanalys baseras på. Givetvis måste denna riskanalys få ett tillfredsställande resultat 

för att brandskyddet ska kunna anses som fullgott.  

  

                                                           
1
 Innebär att variablerna bör väljas så att de bidrar till en sannolikt större påfrestning än vad som egentligen är 

fallet 
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Vid analytisk dimensionering ska kontroll av verifieringen genomföras. Kontrollen bör enligt 10 kap. 

6-8 §§ PBL innehålla följande kontrollpunkter:  

 Att alla avvikelser från förenklad dimensionering är verifierade 

 Att dimensioneringskontroll är genomförd 

 Att dimensioneringsförutsättningarna är riktiga 

Dimensioneringskontroll bör genomföras när beräkningar använts som underlag för scenarioanalys 

och kvantitativ riskanalys. Detta innebär att dimensioneringsförutsättningar bygghandlingar, och 

beräkningar skall kontrolleras. Denna kontroll bör genomföras av en person som tidigare inte varit 

involverad i projektet.   

2.2 Scenarioanalys 
Att verifiera brandskyddet med scenarioanalys innebär att, på ett eller annat sätt, försöka förutsäga 

händelseförloppet i ett eller flera scenarion som innebär en trolig värsta påfrestning för 

brandskyddet. Normalt innefattar uttrycket händelseförlopp brandförloppet och 

utrymningsförloppet eftersom scenarioanalys oftast genomförs med avsikten att visa att 

tillfredsställande utrymning sker. Med tillfredsställande utrymning menas att tiden för utrymning är 

mindre än tiden till att kritiska förhållanden uppstår. Med kritiska förhållanden menas att 

förhållandena är sådana att toxiciteten, temperaturen, siktbarheten eller strålningsmängden 

försvårar utrymning.  

För att förutsäga utrymnings- och brandförloppet finns två olika metoder: Simulering i ett 

dataprogram eller handberäkning. Dessa kan man använda både var för sig och kombinerat. 

Förutom att använda scenarioanalys till att undersöka möjligheterna för utrymning kan det också 

användas till att exempelvis undersöka möjligheterna för brandspridning mellan eller inom 

byggnader.  

I nuläget finns ingen restriktion för vem som får verifiera byggnaders brandskydd med exempelvis 

scenarioanalys. Detta innebär att vem som helst kan göra detta vilket i sin tur kan medföra att 

oseriösa eller okunniga aktörer verifierar byggnaders brandskydd.  

Av denna anledning är det möjligt att bli så kallad auktoriserad brandskyddsprojektör. 

Auktoriseringen utfärdas av den oberoende ideella organisationen BIV. BIV står för föreningen för 

brandteknisk ingenjörsvetenskap. Föreningen är den officiella svenska avdelningen för Society of Fire 

Protection Engineers (SFPE). BIV verkar enligt (6) för ett bra brandskydd i samhället genom att: 

 Erbjuda ett nätverk för personer med intresse för brandrelaterade frågor 

 Stödja utbildning och forskning som rör brandskydd 

 Verka för en hög etisk standard bland föreningens medlemmar 

 Arbeta för ingenjörskonsten inom brandtekniska områden. 

För att bli auktoriserad brandskyddsprojektör genom BIV måste en omfattande teoretisk utbildning 

inom områdena brand, brandskydd, utrymning, riskanalys och riskhantering genomgåtts. Alternativt 

kan ett antagningsprov göras. Vidare så måste en dokumenterad yrkeserfarenhet på 3 år inom 

brandskyddsprojektering innehas.  
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Ansökning sker genom att skicka in någon eller några genomförda projekteringar, CV samt 

utbildningsbevis. Projekteringarna ska innefatta analytisk dimensionering och visa god kunskap 

gällande 4 av 5 nedanstående punkter: 

 Att självständigt kunna ta fram en dimensionerande brand för en ny situation med avseende 

på litteratur och genomförda försök. 

 Att i en ny given situation kunna använda beräkningar av brandgastemperatur, risk för 

övertändning samt tid till rökfyllnad för dimensionering av det byggnadstekniska 

brandskyddet. 

 Att kunna tillämpa kunskaper om aktiva system med avseende på dimensionering av system 

för brandgaskontroll i en ny given situation. 

 Att självständigt kunna dimensionera en byggnads system för utrymning. 

 Att känna till vilka metoder som finns för osäkerhets- eller känslighetsanalys. 

 

 Om lämplig utbildning inte innehas kan ett prov i stället genomföras. Bedömningen av 

projekteringarna görs av både tekniskt kunnande och omfattningen av ingenjörsmässig metodik (6). 

Dessutom bör det framgå att sökanden har god kunskap om den svenska byggprocessen samt 

relevanta föreskrifter för denna.  

Ansökningen kostar 5000 kronor. Om den godkänns kan den sökande titulera sig auktoriserad 

brandskyddsprojektör i de nästkommande 5 åren. För att behålla denna titel måste det vart 5:e år 

kunna styrkas att fortgående utbildning genomgåtts. Exempel på fortbildning är självstudier, närvaro 

vid seminarier, formell utbildning och träning samt författande av artiklar. Samtliga typer av 

fortbildning måste kunna bevisas medfört en höjning av kunskapsnivån. Kompetensutvecklingen ska 

minst omfatta 150 viktade timmar utslaget på tre år, emellertid minst 40 timmar per år. Tiden viktas 

med avseende på vilken sorts fortbildning som genomgåtts. Till exempel ger författande av en artikel 

40 timmar medan tid som spenderats på självstudier bara räknas med en faktor 0,5. Kostnaden för 

ansökan om fortsatt auktorisering är 1000 kronor.  

Utöver kraven på fortbildning måste det också kunna bevisas att det, under en treårsperiod, 

spenderats minst 800 timmar i genomsnitt på brandskyddsprojektering. Den arbetade tiden behöver 

normalt inte redovisas vid ansökan om fortsatt auktorisering. Den skall redovisas ensklit efter särskild 

begäran av bedömningsgruppen.  

I nuläget finns det endast 12 auktoriserade brandskyddsprojektörer i landet. 
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2.2.1 Brandförlopp  

Ett brandförlopp är mycket komplext att beskriva fullständigt. Vid en brand är det väldigt många 

faktorer som påverkar utfallet. Exempel kan vara vilken typ av material som brinner och hur 

ventilationsförhållandena ser ut. Dessa två saker påverkar i sin tur ytterligare en mängd faktorer. 

Exempel på sådana är flamspridning, sotningsgrad, tillväxthastighet och maximal effektutveckling. 

Därför måste en rad förenklingar göras för att göra det möjligt att teoretiskt beskriva och beräkna ett 

brandförlopp. Vilka förenklingar som kan göras beror på vilka krav som finns på resultatet. Nedan 

följer en redogörelse över vilka metoder som kan användas för att förutsäga brandförloppet samt 

hur dessa metoder fungerar. 

2.2.1.1 Handberäkning 

Det finns en mängd olika formler och modeller för att beskriva eller beräkna rökspridning och 

temperaturer. Dessa kräver ofta så grova förenklingar att de i de flesta fall inte kan anses vara 

tillämpbara i avseendet att beräkna hur ett brandförlopp kommer se ut. Denna typ av beräkningar 

används därför snarare till att ge bakgrundskunskaper om brandfenomenets natur än att tillämpa 

dem i praktiken. De beräkningsmetoder som tas upp i detta avsnitt är metoder som kan användas i 

praktiken för att underlätta eller komplettera simulering av brandförlopp i ett dataprogram. För 

fördjupning i ämnet se referens (2). 

2.2.1.1.1 Bestämning om eller när övertändning sker 

Dimensionering sker i regel med avseende på det tidiga brandförloppet, det vill säga under brandens 

tillväxtfas. Såväl de dimensionerande värdena i (3) och de brandberäkningsprogram som finns 

tillgängliga baseras i huvudsak på det tidiga brandförloppet. Trots detta kan det ibland vara av 

intresse att beräkna om eller när övertändning sker eftersom det annars är lätt att tro blint på 

beräkningsresultaten från ett dataprogram. Detta kan göras med hjälp av ekvation 1 nedan vilken 

anger vilket brandeffekt som måste till för att övertändning ska ske i en lokal.   

                       
   

    (1) 

Där hk beskriver hur mycket värme som lokalen släpper ut genom väggar, AT är den totala 

omslutningsytan minus öppningarna, A0 är öppningarnas totala area och H0 är öppningarnas viktade 

höjd 

Den totala öppningsarean är summan av alla öppningsareor enligt:  

                               (2) 

Öppningarnas gemensamma viktade höjd beräknas enligt:  

 

   
                                      

  
    (3) 

Den totala omslutningsytan beräknas enligt: 

                          (4) 



8 
 

Det effektiva värmeövergångstalet vilket beskriver värmeförlusten genom väggar och tak beräknas 

enligt: 

    
     

 
      (5) 

Om t < tp 

Och: 

   
 

 
      (6) 

Om t ≥ tp 

Vilket av de olika värmeövergångstalen (hk) som ska användas avgörs av om den termiska 

penetrationstiden, tp, är större eller mindre än den valda tiden, t. Den termiska penetrationstiden 

beräknas enligt ekvation 7 nedan.  

   
      

   
      (7) 

I de fall där omslutningsytorna består av olika material bör hk viktas mot den andel det finns av 

respektive material. Detta görs genom: 

   
  

  
      

  

  
          (8) 

I de fall där omslutningsytorna består av komposita material i flera lager bör detta tas hänsyn till. För 

ett material som består av n stycken lager blir uttrycket för detta: 

   
 

 

    
 

 

    
          

 

    

     (9) 

Vid närmare undersökning av de formler som tagits upp i detta avsnitt framgår det tydligt att det 

som förutom brandeffekten avgör om eller när övertändning sker är lokalens storlek, 

omslutningsytornas tjocklek och termiska egenskaper, öppningarnas storlek samt tiden från 

brandstart. Den effekt som krävs för att övertändning ska ske minskar i takt med att tiden blir längre, 

att omslutningsytornas tjocklek ökar samt att öppningarnas storlek, omslutningsytan, den termiska 

konduktiviteten, densiteten och den specifika värmekapaciteten minskar.   

2.2.1.1.2 Bestämning om branden är ventilationskontrollerad 

De dimensionerande värdena i BBRAD 1 baserar sig på välventilerade bränder. För att kunna använda 

dessa värden utan vidare undersökning eller korrektion måste det därför tas reda på om branden 

inte är ventilationskontrollerad. Detta kan göras genom att visa att den aktuella branden har lägre 

effekt än den maximala brandeffekt lokalens öppningar klarar av att förse med tillräcklig syremängd.  
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En lokals maximala luftinflöde vid termiskt drivet flöde kan beräknas med hjälp av ekvation 10 nedan.  

        
 

 
                          (10) 

Där Cd är flödeskoefficienten, g är tyngdaccelerationen, ρa är den omgivande luftens densitet och A0 

samt H0 är öppningarnas area respektive höjd. Med standardvärdena Cd=0,7, g=9,81 m/s2 samt 

ρa=1,2 kg/m3 blir uttrycket: 

                       (11) 

Detta uttryck kan sedan tillsammans med förgasningsvärmen och massprocenten i luft för syre 

användas för att räkna ut vilken maximal värmeutveckling en brand kan få i en specifik lokal: 

                                                               (12) 

Massprocenten syre är i luft cirka 23 % och förgasningsvärmen är per definition 13 100 kJ/kg. 

Uttrycket blir då: 

                       (13) 

Där    och    definieras enligt vad som anges i ekvation 2 respektive ekvation 3.  

Om          är branden inte ventilationskontrollerad. 

Dessa formler baserar sig på antagandet att temperaturen i den aktuella lokalen är enhetlig samt att 

luftflödet endast drivs av brandplymens termiska stigkraft, det vill säga att flödet inte drivs av 

externa krafter (exempelvis en brandgasfläkt) (2). Det är också så att beräkningarna baseras på att 

mass- och energibalans uppnåtts i lokalen vilket egentligen inte inträffar förrän efter att trycket är 

lika stort inne i som utanför lokalen. Detta sker inte omedelbart eftersom temperaturökningen från 

branden innebär luftexpansion vilket i sin tur gör att trycket ökar. Tryckökningen utjämnas därefter 

genom att luft trycks ut genom lokalens öppningar. Detta innebär dock att mindre volym luft än vad 

formlerna i detta avsnitt beskriver kommer in i rummet, innan balans uppnåtts, på grund av den 

”extraluft” som måste ut ur lokalen till f ljd av temperaturökningen. I brandens tillväxtfas pumpas 

alltså mer luft ut ur än in i lokalen. 

 I själva verket är det sällan eller aldrig så att temperaturen är enhetlig i en brandutsatt lokal och att 

trycket hela tiden är detsamma som utanför lokalen. Dock kan dessa formler ändå ge en fingervisning 

om hur mycket syre en lokals öppningar klarar av att leverera och därmed, på ett ungefär, förutsäga 

när eller om en brand blir ventilationskontrollerad.  

2.2.1.1.3 Uppskattning av erfordrat brandgasfläktflöde eller area på rökluckor  

För att brandskyddet i en lokal ska kunna betecknas som tillfredsställande vid verifiering med 

scenarioanalys krävs ofta att någon form av brandgasventilation finns. Därför kan det vara av intresse 

att ta reda på vilket ungefärligt flöde en brandgasfläkt eller vilken area eventuella rökluckor måste ha 

för att ett brandskydd ska kunna betecknas som tillfredsställande. Uträkningarna kan användas för 

att fastställa vilket flöde eller vilken area som behövs för att få brandgaslagret att stanna på en viss 
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höjd z. I annat fall kan de användas för att få en uppfattning om vilken area eller vilket flöde som kan 

sättas in i ett brandberäkningsprogram för att på så sätt få en utgångspunkt i simuleringen. 

I en lokal måste efter att mass- och energibalans uppnåtts2 den totala gasmassan vara konstant. 

Därför måste massutflödet av brandgaser ur ett rum eller en lokal vara lika stort som massinflödet av 

luft. Hur stora in- och utflödena måste vara för att brandgaslagret ska stanna på en viss höjd z styrs i 

sin tur av plymflödet på samma höjd z. Detta gör att sambandet mellan massflödet in, massflödet ut, 

massflödet genom brandgasfläkt, massflödet genom rökluckor och plymflödet i en lokal där mass- 

och energibalans råder kan beskrivas som: 

                           (14) 

Där plymflödet     enligt Zukoskis plymekvation är: 

         
  
   

     
 
   

               (15) 

Där             enligt ekvation 14 

Brandfläktsflödet (eller flödet ut ur rummet) kan också uttryckas som: 

        
   

  
      (16) 

Där: 

   
   

  
      (17) 

Hela uttrycket för massflödet blir då med hjälp av ekvation 14, 15, 16 och 17: 

        
   

  
 

     
  
   

     
 

   

           

   

  

    (18) 

Omflyttning och utlösning av erfordrat brandfläktsvolymflöde ger: 

            
        

  
   

     
 
   

            

   
  

 
   (19) 

Erfordrad area på rökluckor kan vid mass- och energibalans beräknas med hjälp av ekvation 20 

nedan. 

        
                          

       
  
    

  
  

   (20) 

                                                           
2
 Ett resonemang kring detta förs i avsnitt 2.2.1.1.2  
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Lösning av ekvation 20 ger erfordrad area på rökluckorna. Detta är dock komplicerat att göra 

analytiskt varför utlösning av rökluckornas area    kan göras grafiskt med hjälp av exempelvis 

grafritare. 

Uträkningarna i detta avsnitt baseras precis som uträkningarna i avsnitt 2.2.1.1.2 på att mass- och 

energibalans råder  

2.2.1.2 Databeräkning 

Det finns två huvudtyper av dataprogram med syftet att förutsäga ett brandförlopp. Dessa är 2-

zonsprogram och fältprogram. 2-zonsvarianten har funnits längre och är relativt enkel medan 

fältvarianten är mer avancerad. Fältmodellerna var förr opraktiska att jobba med eftersom de kräver 

relativt stor datakraft. I takt med att hårdvaran blivit bättre har dock användandet ökat kraftigt.   

2.2.1.2.1 2-zonsprogram 

Ett 2-zonsprogram är ett brandberäkningsprogram som förutsäger hur brandgaslagrets nivå i ett, 

eller ibland flera rum, ändras i takt med att brandförloppet fortskrider. Detta gör de genom att lösa 

ekvationer som beskriver mass- och energibalansen i två distinkt indelade zoner, därav namnet. 

Dessa zoner är: 

1. Den undre delen av rummet som antas innehålla kall luft helt utan rökinnehåll med ungefär 

samma temperatur som det var innan branden startade. I Figur 1 är detta område vitt. 

2. Den övre delen av rummet där all rök antas befinna sig och temperaturen oftast är hög. I 

Figur 1 är denna zon prickig. 

 

 

Figur 1 Bild över de två olika zonerna 

Detta är en förenkling eftersom det i verkligheten inte finns en sådan distinkt linje mellan de två 

zonerna (7). Det är också så att denna grova zonindelning innebär att outputen får en ganska låg 

”uppl sning”. Till exempel inneb r detta att det i ber kningsresultaten inom de respektive zonerna 

råder en enda enhetlig temperatur. I själva verket är det så att temperaturen framförallt i 

”brandkudden”  r långt ifrån enhetlig (7). Det är betydligt varmare nära taket än nära den undre 

röklösa zonen.  

Spridningen av brandgaser klarar 2-zonsmodellerna att beskriva relativt bra. Dock finns det i dessa 

program inga undermodeller för att beskriva till exempel strålning eller toxicitet.  
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Möjligheterna för utformning av beräkningsområdet, det vill säga domänen, är vanligen i denna typ 

av program begränsade. I regel kan man säga att geometrin är begränsad till att vara en fyrkantig 

låda där man har möjlighet att definiera öppningar i väggarna och taket i form av dörrar, fönster och 

rökluckor. Omständigheter som exempelvis lutande tak eller entresolplan är alltså i de allra flesta av 

dessa program inte möjliga att ta i beaktande. Det är i regel inte heller möjligt att skapa föremål som 

till exempel stolar och bord. 

2.2.1.2.2 Fältprogram 

Ett fältprogram är designat för att på ett så realistiskt sätt som möjligt beskriva ett brandförlopp i en 

virtuell omgivning. Huvuddelen av ett fältprogram är dess CFD-modell. CFD står för Computational 

Fluid Dynamics och är en metod som med hjälp av Navier-Stokes ekvationer för mass- och 

energibalans vid termiskt drivna flöden beräknar gasflöden och därigenom både värme- och 

brandgastransport. På sätt och vis kan man säga att fältprogrammen, avsedda för brandsimulering, 

är en vidareutveckling av 2-zonsprogrammen genom att de också delar upp domänen i mindre delar. 

Utöver värme och brandgastransport är till exempel flamspridning, stålning och hur själva 

förbränningen beskrivs saker som kraftigt kan påverka ett brandförlopp. Fältprogrammen har fått sitt 

namn för att de är gjorda för att kunna beskriva så många fenomen som påverkar brandförloppet 

som möjligt. 

 Istället för att, som 2-zonsmodellerna, dela upp domänen i bara två områden delar fältprogrammens 

CFD-motor upp dem, manuellt eller automatiskt beroende på program, i tusentals, hundratusentals 

eller kanske miljontals små kontrollvolymer. Dessa brukar ofta kallas för grider. Därefter löses mass- 

och energibalansekvationerna för var och en av kontrollvolymerna för varje tidssteg. Detta innebär 

att beräkningstiden, om man bara använder en processor, kan bli flera veckor lång. Hur grid-

uppdelningen kan se ut illustreras i Figur 2. I det fall som illustreras är domänen uppdelad i drygt 1,7 

miljoner grider.  

 

Figur 2 Domän med grid-uppdelningen utritad  
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Det som är mest avgörande för hur lång beräkningstiden blir är hur stor domän och hur stora grids 

man har, det vill säga det totala antalet grids. Det är dock, i de specifika modeller som tas upp i 

avsnitt 2.2.1.2.2.1 och 2.2.1.2.2.2, möjligt att dela upp beräkningen på flera processorer vilket 

självklart sänker beräkningstiden avsevärt.  

Utöver att domänen delas upp i grider kan den också delas upp i så kallade mesher. En mesh kan 

beskrivas som en subdomän. Att dela upp sin huvuddomän i flera mindre domäner kan ha sina 

fördelar eftersom varje mesh kan ges sina egna villkor i form av exempelvis gridstorlek. Detta innebär 

att simuleringen kan väljas få högre upplösning i valda delar, till exempel nära branden, utan att 

beräkningstiden behöver bli så väldigt mycket längre. Val av meshuppdelning och meshvillkor kan 

sägas vara den mest avgörande delen för hur bra beräkningsresultatet blir i förhållande till 

beräkningstiden(8). 

 Eftersom det i fältprogrammen är möjligt att dela in sin domän i så små delar får resultatet jämfört 

med resultatet från en 2-zonsmodell mycket högre detaljeringsgrad. Detta gör dock också att kraven 

på indatats detaljeringsgrad är betydligt högre. I slutändan betyder detta att kraven blir högre på 

användaren. Utöver CFD-modellen har en fältmodell i regel också en rad undermodeller som 

beskriver exempelvis strålning, flamspridning, toxicitet och förbränning. Medan resultaten för 

värmetransport, temperatur och brandgasspridning är dokumenterat goda så är resultaten för 

undermodellerna i regel ännu inte lika precisa (9), (10). Resultaten för värmetransport, temperatur 

och brandgasspridning skiljer sig i sämsta fall mindre än 20 % från verkligheten och ligger i bästa fall 

inom experimentell träffsäkerhet3 förutsatt att användaren är relativt duktig (11), (12). 

 

Figur 3 Exempel på beräkningsresultat från fältprogram 

Det finns tre olika typer av fältprogram gällande brand där det som skiljer typerna åt är på vilket sätt 

de löser mass- och energibalansekvationerna, det vill säga deras CFD-teknik. De förkortas i tur och 

ordning DNS, LES och RANS. Framförallt är det i dagsläget RANS och LES som används då DNS innebär 

direkt numerisk lösning av ekvationerna vilket gör att beräkningstiden fortfarande blir oerhört lång. 

RANS var åtminstone fram tills 2008 den vanligaste programtypen (10). De största skillnaderna 

mellan RANS och LES är att RANS är mer flexibelt gällande gridutformningen och vid simulering av 

                                                           
3
 Innebär att resultaten ligger lika nära verkligheten som ett fullskaligt experiment kan förväntas göra 
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långvariga bränder. Dessutom blir beräkningstiden oftast kortare med denna typ av teknik. LES är i 

stället bättre på att simulera rörelser av olika ämnen inne i rökgaslagret och på att rendera rörelsen 

av eldflamman och röken (10). Detta innebär till exempel att LES kan rendera turbulens i rökgaslagret 

vilket g r att resultaten inte blir så ”perfekta”. Det vill s ga att resultaten inte f rsk nar verkligheten 

eftersom turbulens ofta innebär att röken blandas med luften i högre grad och att spridningen av 

brandgaser därför blir större. 

 RANS sågs länge som den bättre metoden främst tack vare sina kortare beräkningstider. På senare år 

har dock, i takt med att hårdvaran blivit bättre, LES blivit att räkna med och anses vara den modell 

med bäst utvecklingsmöjligheter (10). Givetvis går dock åsikterna mellan utvecklarna isär. Det 

främsta argumentet för att LES skulle vara dominerande i framtiden är att den tekniken är närmare 

besläktad med DNS vilket är så långt man överhuvudtaget kan komma upplösningsmässigt. Högre 

upplösning innebär att det blir enklare att explicit avgöra om kritiska förhållanden uppnås eller inte. 

Det som dock är säkert är att båda teknikerna med avseende på rökspridning, temperatur och 

värmetransport, med relativt gott överensstämmande med verkligheten, klarar av att beräkna 

praktiskt taget alla scenarion som kan tänkas behöva modelleras i kommersiellt syfte. Det vill säga att 

ingen av teknikerna sätter något som helst stopp för att på ett tillfredsställande sätt åskådliggöra om 

kritiska förhållanden verkligen råder. Skillnaden är dock att bättre upplösning medför mindre 

skillnader jämfört med verkligheten. I förlängningen innebär detta att träffsäkerheten och därför 

också förvissningen om att brandskyddet är tillfredsställande ökar. Detta förutsatt att användaren 

har kunskapen och/eller erfarenheten för att kunna hantera programmet på ett tillfredsställande 

sätt. 

Gällande utformningen av domänen så är det, i dessa program, möjligt att bygga upp omgivningar 

nästan precis så som de ser ut i verkligheten. Undantaget är i dagsläget framförallt att 

programvarorna inte klarar av att generera runda eller svängda objekt. Utveckling för att klara av 

detta på egen hand pågår dock bland tillvekarna (12), (13). 
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Det är dock inte bara gällande utformningen av domänen som mesh- och gridutformningen spelar 

roll. Även själva resultatet kan påverkas en del. Ett exempel är att kanter på föremål, väggar och 

f nster etc. ”hoppar” till n rmsta grid-gräns. Det innebär att om, till exempel, gridstorleken är 20 cm 

(volym 203 cm3) så kan en yta ”hoppa” 10 cm i någon riktning på grund av att den inte slutade vid 

någon grid-gräns. Det kan få till följd att det blir ojämnheter till exempel mellan olika mesher som 

kan g ra att r kens f rdv g  ndras på grund av att den ”st ter på” ett h rn som egentligen inte 

finns. Fenomenet med hoppande till nästa grid-gräns illustreras i Figur 4 nedan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Illustration över fenomenet ”hoppande till 
närmsta grid-gräns” 
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2.2.1.2.2.1 FDS 

Den första versionen av FDS som var tillgänglig för allmänheten kom ut i februari 2000. Då hade 

programmet dock redan funnits i nästan 25 år. Programmet har uppdaterats flertalet gånger och den 

version som nu används är den femte huvudversionen i ordningen. FDS står för Fire Dynamics 

Simulator och är utvecklat av NIST (National Institution of Standards and Technology) som är det 

statliga amerikanska standardiserings- och forskningsinstitutet. Programmet använder sig av LES-

tekniken. FDS är gratis och kan av vem som helst laddas ner på den officiella hemsidan för FDS. FDS 

går i olika versioner att använda i Windows, Linux, Unix och Mac OS X. FDS var åtminstone 2008 det 

mest använda brandberäkningsprogrammet i Sverige vilket främst beror på att det är gratis (9). 

I standardutförande förbereds indata genom att en textfil fylls med förutbestämda kommandon. 

Dessa kommandon anger sammantagna hur beräkningsdomänen ser ut och värdena på ingående 

variabler. Dessutom anges här också vilka kvantiteter som ska beräknas var. Exempel på ingående 

variabler kan vara ytmaterial, bränsle och sotningsgrad. Exempel på olika kvantiteter som kan väljas 

att beräknas är temperatur, flödeshastighet, gaskoncentrationer och strålningsmängd. Kommandona 

måste matas in exakt eftersom programmet annars inte förstår dem. Följden om man gjort ett 

teckenfel är antingen att simuleringen inte startar eller att kommandot/kommandona som skrivits fel 

inte tas med i beräkningen. Ofta kan det vara svårt att hitta eventuella fel eftersom en indatafil kan 

vara mycket lång. I de flesta fall kommer någon form av felmeddelande upp men många gånger kan 

dessa felmeddelanden vara svåra att tolka. Proceduren för att förbereda en indatafil på detta sätt 

kan vara tidsödande och bäddar dessutom för fel eftersom det för varje virtuellt föremål som 

”stoppas in” i dom nen ska anges koordinater f r var f remålet befinner sig och ibland även hur 

stort det är. Dessutom finns det väldigt många olika kommandon vilket kan bli besvärligt att hantera 

speciellt till en början. För att undvika fel eller för att relativt enkelt kunna identifiera dem är det en 

bra idé att provköra indatafilen med jämna mellanrum. 

Att hantera själva beräkningen i FDS är lite krångligt. För att till exempel att stoppa en beräkning utan 

att behöva starta om den från början måste en stopfil med exakt samma namn som indatafilen 

skapas. Dessa två måste också ligga i samma mapp på datorn för att det ska fungera. För att sedan 

kunna starta ber kningen igen måste stopfilen tas bort och frasen ”RESTART=.TRUE.” l ggas till i 

indatafilen. Det ska dock sägas att möjligheterna för att starta om eller stoppa beräkningen för att 

göra ändringar inte är begränsade på något sätt. Det är till exempel möjligt att innan beräkningen 

börjar specificera hur många gånger programmet ska skapa restartfiler vilket är detsamma som 

h nder vid ”manuell stoppning” som beskrivits ovan. Det går att starta, stoppa och spara när som 

helst och hur mycket som helst bara användaren vet hur det ska göras.  

För att visualisera utdatat finns programmet Smokeview som följer med vid nedladdningen av FDS. 

Smokeview har ett relativt användarvänligt gränssnitt och kan, utöver att grafiskt visa brandgasernas 

rörelse, användas till att visa exempelvis flödeshastigheter, temperaturfördelning och 

koncentrationer av olika gaser. Självfallet måste dock virtuella mätpunkter för dessa kvantiteter föras 

in i indatafilen först. Smokeview har sin egen fristående användarmanual vilken finns tillgänglig på 

FDS:s officiella hemsida.  
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För att åtminstone till viss del undvika svårigheterna med indatahanteringen finns det ett antal 

tredjepartsutvecklade program utvecklade för just detta ändamål. Exempel på två sådana är 

BlenderFDS och, Pyrosim. Blender FDS är ett relativt färskt program som är gratis medan Pyrosim har 

funnits med ett tag,  r d rmed v l bepr vat och kostar ungef r 7000 kr per år f r en ”flytande” licens 

(14). Programmens idé är att ge användaren möjlighet att bygga upp sin domän i 3-D och på så sätt 

ge en bättre överblick över domänens utseende under arbetets gång. Uppbyggnaden kan antingen 

göras från scratch eller genom att importera CAD-ritningar i programmen för att få en enkel början. 

 

 

Figur 5 Bild över hur det kan se ut vid arbete med Blender FDS 

Eftersom FDS är gratis är supporten från tillverkaren också begränsad. Det viktigaste hjälpmedlet för 

framförallt en ny användare av FDS är användarmanualen. Den går enkelt att ladda ner på FDS:s 

officiella hemsida. Denna beskriver förfarandet för hur programmet hanteras och hur en indatafil 

upprättas. Vidare finns det en mängd olika forum på internet som avhandlar just FDS. Detta kan vara 

av v rde om anv ndaren ”k r fast”. Manualen f r Smokeview  r fristående och  r  ven den m jlig 

att ladda ned på den officiella hemsidan för FDS. Vid användande av tredjepartsutvecklade program 

gäller inte större delen av FDS-manualen längre eftersom denna i huvudsak handlar om hur man 

upprättar en indatafil i textformat. Då är det i stället användandet av själva tredjepartsprogrammet 

som blir det svåra för användaren.  
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2.2.1.2.2.2 SMARTFIRE 

SMARTFIRE är utvecklat av FSEG som står för Fire Safety Engineering Group. FSEG är verskamma vid 

University of Greenwich, London. Versionen som används nu är den fjärde i ordningen och använder 

sig av RANS-tekniken. Enligt utvecklarnas egna ord är SMARTFIRE till skillnad från övriga fältprogram 

specifikt utvecklat och designat för att användas av brandskyddsprojektörer (15). Enligt tillverkarens 

egen uppgift från 2007 kostade en kommersiell licens för SMARTFIRE då 3000 pund per år (16). Det 

motsvarar ungefär 33 000 kr i pundkursen 2011-10-19. SMARTFIRE går att köra i Windows 7, Vista 

och XP.  

Programmet är utvecklat för att vara enkelt att använda. Detta visar sig genom att grid- och 

meshgenereringen är automatisk. Det innebär att användaren inte behöver ha lika mycket expertis 

och erfarenhet för att få en effektiv och rättvisande beräkning. För den erfarne CFD-användaren finns 

också möjligheten att ändra i denna uppdelning om det skulle vara nödvändigt eller anses ge 

fördelar. 

SMARTFIRE är ett lösningspaket som inkluderar verktyg som ska göra det enkelt att både bygga upp 

sin domän och att illustrera resultatet. Man behöver alltså inga tredjepartprogram. 

Indatahanteringen sk ts i två steg med två olika verktyg. Det ena kallas ”SMARTFIRE Scenario 

Designer” och  r ett CAD-liknande verktyg som används till att bygga upp domänen med hjälp av 

vanliga ritningar i 2D. Dessa ritningar används sedan av verktyget för att identifiera rum och väggar 

vilket gör att man slipper rita upp detta i 3D senare. Det andra verktyget är ett grafiskt 

användargränssnitt för modellering i 3-D liknande BlenderFDS och Pyrosim. Verktyget kallas 

”SMARTFIRE Case Specification Environment”. H r anges ingående variabler och ytterligare 

utformning, i form av föremål och mätpunkter, preciseras för att på så sätt bygga upp ett fullskaligt 

scenario. Detta verktyg kan också användas fristående, det vill säga att man kan bygga upp scenarion 

från scratch utan hjälp av CAD-applikationen om man så vill. I Figur 6 och Figur 7 visas hur det kan se 

ut vid arbete med dessa verktyg. 
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Figur 6. En bild över hur det kan se ut vid arbete med SMARTFIRE Scenario Designer.  

 

Figur 7. En bild över hur det kan se ut vid arbete med SMARTFIRE Case Specification Environment. 

Programmets hjärta är dess CFD-motor vilken sköter beräkningen. I SMARTFIRE kan beräkningen, 

precis som i FDS, när som helst stoppas eller startas om. Detta sker genom en enkel knapptryckning. I 

Figur 8 nedan visas hur programmet ser ut under beräkning. Hanteringen av beräkningen sker med 

de knappar som syns uppe till vänster i samma bild. 
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Figur 8. Bild över programmets utseende vid körning. 

Resultatet från beräkningen visualiseras i SMARTFIRE data viewer som liknar Smokeview ganska 

mycket i form av funktioner och utförande. Kort sagt gör den det som förväntas av den på ett relativt 

enkelt sätt. I Figur 9 visas hur resultatet från en simulering kan se ut.  
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Figur 9. Bild över utdataprocessorn i SMARTFIRE. Röken syns nere till höger i bilden. 

I Figur 9 går det, tack vare avsaknaden av turbulens, tydligt att se att SMARTFIRE använder sig av 

RANS-tekniken.  
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2.3 Utrymningsförlopp 
Vid en utrymning i verkliga livet är det i grunden två saker som avgör hur ett utrymningsförlopp 

kommer se ut. Detta är byggnadens utformning och de individuella egenskaper hos personerna som 

befinner sig i byggnaden. Variabler som i sin tur påverkas av dessa två är gångavstånd, persontäthet, 

personflöden genom dörrar etc., gånghastighet och varseblivningstid. Vid dimensionering är det ju 

dock i regel så att det inte finns möjlighet att ta reda på vad den verkliga tiden för utrymning är och 

hur det verkliga utrymningsförloppet ser ut för den aktuella byggnaden eller lokalen. Därför måste 

olika metoder användas för att på ett så rättvisande och smidigt sätt som möjligt ta reda på detta. I 

huvudsak finns två metoder ämnade för detta ändamål. Handberäkning och databeräkning. Hur 

arbetet kan gå till vid bestämmande av ett utrymningsförlopp illustreras i Figur 10 nedan. 
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Figur 10 Enkel illustration över hur arbetsgången kan se ut vid 
utrymningsberäkning 
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2.3.1 Handberäkning 

I kapitel 3 i BBRAD1 finns allt som behövs för att beräkna förflyttningstiden från en enskild lokal. 

Grunden för detta är ekvation 21 som nedan redovisas så som den står i (3):  

      
 

 
 

 

   
     (21) 

Där: 

tförf = tiden för förflyttning från en lokal [s] 

l      = längsta gångavstånd [m] 

v     = gånghastigheten [m/s] 

n     = antal personer som passerar en dörr (egen uppskattning vid flera dörralternativ) [-] 

b     = dörrens bredd [m] 

f      = personflödet genom dörren [personer/(s*m)] 

 

Den första termen i ekvation 21 anger hur lång tid det tar för den person som befinner sig längst bort 

från utrymningsvägen att förflytta sig till denna. Den andra termen beskriver hur länge det tar innan 

samtliga personer som kan tänkas utrymma genom den aktuella dörren har tagit sig ut genom denna. 

För att få den totala utrymningstiden måste varseblivningstiden läggas till. Denna beror på vilken typ 

av larm som finns i lokalen i fråga och/eller om branden är synlig för utrymmande personer eller inte. 

Ekvationen blir då: 

 

                     
 

 
 

 

   
    (22) 

Värden för samtliga dessa variabler för olika typer av lokaler finns redovisade i (3).  

Den naturliga begränsningen med handberäkning av utrymning är att det snabbt blir mer komplext i 

takt med att byggnaden blir mer komplex. Problemen blir mycket snabbt svåra ett hantera. Att till 

exempel ”r kna ut” tusentals personer ur en arena kan kr va ett otal ber kningar eftersom enskilda 

beräkningar måste göras för varje enskild lokal och nödutgång. Det är också så att olika beräkningar 

ofta beror på varandra. I till exempel den byggnadsdel som Figur 11 nedan illustrerar kommer 

beräkningen för de två rummen bero på varandra eftersom personer som utrymt från rum 1 också 

måste ta sig ut ur rum 2. Eftersom utrymning från de olika rummen troligen sker parallellt med 

varandra blir det dock svårt, för att inte säga omöjligt, att bara med hjälp av ekvation 22 veta hur 

många personer som är kvar i rum 2 när rum 1 är tomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet 

Rum 1 Rum 2 

Figur 11 Byggnadsdel med sammanlagt 15 utrymmande personer 



24 
 

Redan för ett sådant enkelt problem blir lösningen svår med ekvation 22. Beräkning av flera lokaler 

med en rad olika utrymningsvägar, det vill säga en hel byggnad, skulle kräva beräkning av varje 

enskild persons förflyttning vid flera olika tidssteg. Detta är också vad som, på olika sätt, görs i de 

dataprogram som finns tillgängliga. 

2.3.2 Datorberäkning 

 Ett utrymningsprogram beräknar med hjälp av mer eller mindre avancerade formler och algoritmer 

varje enskild människas rörelse i en byggnad vid flera olika tidssteg. På så sätt kan programmen inte 

bara räkna ut hur lång tid det tar att utrymma utan också åskådliggöra själva utrymningsförloppet. 

Det finns en mängd olika programvaror som är ämnade för detta ändamål där det som främst skiljer 

dem åt är hur många faktorer de tar i beaktande. Skillnaden i komplexitet beror främst på vilket 

angreppssätt de har för att återge människors rörelse och på vilket sätt de återger byggnadens 

geometri.  

De olika utrymningsprogrammen har en gemensam nämnare. Det är att de allihop kräver någon form 

av inledande antaganden från användaren för att kunna simulera förloppet och beräkna 

utrymningstiden. Exempel på ingångsvärden kan vara gånghastighet och personflöden genom dörrar 

och i trappor. Värden från (3) för sådana ingångsvärden kan med fördel användas även till detta 

ändamål i de fall programmen kräver eller behöver det. Detta innebär att mängden egna antaganden 

blir begränsade vilket gör att resultaten blir mer konsekventa. 

Enligt (17) kan utrymningsprogram delas in i tre grupper där den viktigaste skillnaden dem emellan är 

hur de beskriver byggnadens utformning. Dessa är: 

 Nätverksmodeller 

 Rutnätsmodeller 

 Partikelmodeller 

2.3.2.1 Nätverksmodeller  

I en nätverksmodell representeras byggnaden i fråga av ett nätverk i vilket personer kan röra sig. 

Nätverket byggs, av användaren själv, upp med hjälp av kopplingar (linjer) och noder (punkter). 

Noderna representerar normalt dörrar eller rum och kopplingarna representerar gångsträckorna 

däremellan. Eftersom noderna representerar både ”utrymmen” och passager kan det normalt också 

preciseras maximala personflöden eller hur många personer de olika noderna maximalt kan 

innehålla. Nätverket utformas genom att nodernas placering först anges med hjälp av koordinater 

och får ett namn och ett nummer. För att programmet ska kunna skapa kopplingarna måste sedan 

anges vilka andra noder varje enskild nod ska kopplas till. Säker utrymning anses ha skett när 

samtliga personer nått en nod som definierats som säker plats. Exempel på hur ett nätverk kan se ut 

illustreras i Figur 12 nedan.  

 



25 
 

 

Figur 12 Bild över hur en byggnad representeras i ett nätverksprogram. 

 En direkt felaktig eller bristfällig utformning av nätverket kan leda till missvisande resultat. Detta 

beror på att gångavstånden kan bli felaktiga. Därför är det i denna typ av program viktigt att se till att 

nätverket på ett riktigt sätt återger de gångvägar och utgångar som finns i byggnaden. Detta görs 

genom att exempelvis se till att dörröppningar representeras av noder och inte kopplingar. 

Skillnaden däremellan illustreras i Figur 13 nedan. 

 

Figur 13 Till vänster: dörrar och rum som noder. Till höger: rum som noder 

Oftast är det så att nätverksmodeller beräknar hur lång tid det tar att utrymma vid en optimal 

utrymning (17). Till exempel antas att personerna i byggnaden tar den kortaste vägen ut och att de 

optimalt fördelar sig över de olika utgångarna. Detta kan ifrågasättas eftersom sannolikheten för att 

en utrymning i verkliga livet f ljer ett ”perfekt” f rlopp  r mycket liten. Personer som befinner sig i 

en okänd byggnad kan omöjligen på förhand antas känna till avståndet till diverse utrymningsvägar 

eller hur många andra personer som förväntas välja respektive utgång. 

De nätverksmodeller som finns idag bygger till stor del på användarens egna antaganden i form av 

exempelvis flödeskapacitet i utvalda noder. Detta gör att kraven på användarens kunskap blir stora 

eftersom dessa antaganden är det som i huvudsak kommer avgöra resultatet. 

Personerna i en nätverksmodell rör sig längs ett endimensionellt nätverk som inte har någon bredd 

utan endast en längd. Personerna rör sig alltså inte i en yta i egentlig mening. Detta innebär att dessa 

modeller inte kan ta persontäthetens inverkan på gånghastigheten i beaktande eftersom 

persontäthet definieras som personer/ytenhet. Att nätverksmodellerna är så enkelt uppbyggda 

innebär dock att simulering oftast går relativt snabbt.   
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2.3.2.2 Rutnätsmodeller 

Rutnätsmodellerna bygger på att en byggnad representeras i form av ett rutnät i vilket varje ruta 

maximalt kan innehålla en person. Rutnätets utseende och funktion kan variera mellan olika 

program. Rutorna kan vara antingen fria eller blockerade. En fri ruta kan innehålla maximalt en 

person och en blockerad ruta, vilken motsvarar exempelvis en del av en vägg, kan inte innehålla 

någon person. Byggnaden kan i nätverksmodellerna väljas att byggas upp på två olika sätt. Det ena 

sättet innebär att väggar och andra fasta föremål representeras i form av blockerade rutor. Det andra 

sättet innebär att fasta föremål representeras av avsaknad av rutor. Skillnaderna mellan de två olika 

angreppssätten Figur 14 nedan.  

 

Figur 14 Illustration över de olika angreppssätten 

I en rutnätsmodell styrs storleken på exempelvis dörrar och föremål av storleken på rutorna på ett 

liknande sätt som för en del av brandberäkningsprogrammen, se Figur 4. Detta innebär att det kan bli 

svårt att exempelvis representera bredden på alla utrymningsvägar på ett riktigt sätt. Om en lokal till 

exempel har tre stycken utrymningsvägar som är 0,9 meter, 1,0 meter respektive 1,5 meter breda 

kommer det vara omöjligt återge mer än en av dörrarnas bredd exakt. Detta innebär att bredden på 

två av utrymningsvägarna kommer bli approximerade. I förlängningen innebär detta att 

utrymningsförloppet påverkas. 

I en rutnätsmodell byggs byggnaden vanligtvis upp av flera mindre rutnät som kopplas ihop med 

förbindelser och öppningar. De olika rutnäten kan antingen skapas manuellt eller genom att 

importera ritningar i programmet. Storleken på rutorna som bygger upp rutnäten kan ändras 

manuellt vilket gör att upplösningen kan anpassas efter byggnadens utformning och den 

persontäthet som kan förväntas råda. Innan simuleringen börjar beräknar programmet i fråga ett 

värde för varje ruta i de ingående rutnäten. Värdet sätts till noll vid alla öppningar och ökar med 

avståndet från öppningarna, se Figur 15. 
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Figur 15 Bild över hur gångavståndet ökar med avståndet från en öppning 

Vid simulering i en nätverksmodell kan personer förflytta sig till angränsande rutor som är tomma 

och som leder dem mot en öppning. Om ingen sådan ruta existerar sker ingen förflyttning förrän en 

sådan uppkommit. 

En av fördelarna med att representera byggnader i form av ett rutnät är att risken för att det ska bli 

stopp i simuleringen på grund av att två eller flera personer fastnar i varandra på grund av trängsel 

blir minimal. En nackdel är att den maximala persontätheten definieras av användaren själv när 

denne väljer storlek på rutnätets rutor eftersom endast en person kan befinna sig i varje ruta. Om till 

exempel rutstorleken är 0,5*0,5 m kommer det alltså maximalt att kunna finnas 4 peroner/m2. Om 

persontätheten på vissa ställen i byggnaden i verkligheten är till exempel 6 personer/m2 säger det sig 

självt att förloppet kan bli missvisande till följd av att gånghastigheten minskar i takt med ökad 

persontäthet. Självklart kan storleken på rutorna väljas att vara mycket små men då blir också 

handhavandet svårare och mer tidskrävande.  

 Exempel på två nätverksmodeller är STEPS och Building EXODUS. 

STEPS är en nätverksmodell utvecklad av företaget Mott Macdonald. Programmet beskriver 

personernas rörelse utifrån byggnadens egenskaper och människornas egenskaper. Detta görs med 

hjälp av undermodeller som beskriver hur människornas rörelse ändras i takt med att exempelvis 

persontätheten ökar och att underlaget lutar.   

I STEPS delas simuleringen in i tidssteg som är en tiondels sekund långa. Om det finns två eller fler 

öppningar per plan beräknar programmet först ut vilken öppning som går fortast att nå varpå 

personen i fråga alltid väljer den utgång som är bäst i detta avseende. Beräkning av tidsåtgången för 

att nå närmsta öppning baserar sig på både avstånd och uppskattad kötid. Användaren kan också 

ange variabler som anger hur accepterat det är att köa och hur tålmodiga personerna är. 

Personernas förmåga att ta närmsta vägen till vald öppning kan också anges genom att ändra den så 

kallade slumpnivån. Denna är ett tal mellan ett och noll vilket anger i vilken utsträckning personerna 

kommer att ta närmaste vägen. Om värdet väljs till noll kommer personerna endast gå till den ruta 

som leder till närmsta vägen ut. Sätts värdet till ett väljs alla rutor som leder närmre öppningen med 

lika stor sannolikhet. Personflöden genom dörrar och trappor anges i STEPS av användaren själv. 

Programmet är tillsammans med Simulex, vars egenskaper redogörs i avsnitt 2.3.2.3, det vanligast 

förekommande utrymningsprogrammet i Sverige (18). 
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STEPS erhålls genom att kontakta Brandskyddslaget som är Mott Macdonalds distributör i Sverige. 

Programmet kostar 2200 £ f r ett” årsabonnemang” och 6600 £ f r ett permanent k p (19). Vid ett 

permanent köp tillkommer också en underhållskostnad på 990 £ per år. Kostnaden i svenska kronor 

blir då 24 200 kronor per år alternativt 72 600+10 900*antal år. Omräkningen är gjord med den 

pundkurs som rådde 2011-10-19. 

Building EOXODUS är en rutnätsmodell vilken precis som SMARTFIRE, vars egenskaper redogörs i 

avsnitt 2.2.1.2.2.2, är utvecklad av FSEG. Programmet beräknar människors rörelse i en byggnad 

utifrån byggnadens, individernas och brandens egenskaper. För att göra detta finns 5 olika 

undermodeller som beskriver rörelse, beteende, ”invånarnas” egenskaper, fara och toxicitet (15). Att 

det är möjligt att beskriva toxicitetens och farans inverkan på utrymningsförloppet beror på att det är 

möjligt att koppla resultat från SMARTFIRE till utrymningsberäkningen.  

Undermodellen för rörelse beskriver människornas fysiska rörelse från deras aktuella position till den 

mest passande, närliggande positionen (från aktuell ruta till mest fördelaktiga ruta). Om en sådan 

position inte finns övervakar modellen personernas väntan på att en ska uppkomma.  

Undermodellen för beteende angör individens respons på den rådande situationen utifrån de 

personliga egenskaperna. Denna respons används sedan av modellen för rörelse. 

Invånarnas egenskaper beskrivs med hjälp av en rad olika attribut. Exempel är kön, ålder, 

gånghastighet och responstid. Vissa av attributen är konstanta medan andra ändras i takt med att 

resultaten från övriga undermodeller ändras. 

Undermodellen för fara kontrollerar den omgivande miljön. Den distribuerar ingående värden från 

brandberäkningar gjorda i SMARTFIRE. Exempel på ingående värden är temperatur, rökmängd och 

toxicitet. Denna undermodell kontrollerar också öppning och stängning av dörrar. 

Undermodellen för toxicitet avgör effekten av de giftiga gaserna på individerna. Denna inverkan 

avgörs av individens egenskaper och koncentrationen av giftiga gaser. Resultaten från denna 

undermodell skickas till undermodellen för beteende som i sin tur beskriver vilken inverkan detta får 

för individens rörelsemönster. 
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Hur de olika undermodellerna utbyter information mellan varandra illustreras i Figur 16 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnaden för Building EXODUS är enligt (13) 4000 eller 2000 pund per år beroende på utförande. 

Detta motsvarar cirka 44 000 respektive 22 000 svenska kronor med den pundkurs som rådde 2011-

10-19. Den högre avgiften ger möjlighet att visualisera utrymningsförloppet i 3-D samt att ta indata 

från SMARTFIRE i beaktande på det sätt som redogjorts ovan. Den lägre avgiften innebär att dessa 

applikationer saknas.  

2.3.2.3 Partikelmodeller 

Partikelmodeller kännetecknas av att personer varken rör sig i ett rutnät eller ett nätverk. I stället 

beskrivs personernas position i byggnaden exakt med hjälp av koordinater och personerna rör sig 

helt fritt. I en partikelmodell byggs byggnaden normalt upp med hjälp av att CAD-ritningar för varje 

våningsplan var för sig importeras i det aktuella programmet. Därefter förbinds de olika 

våningsplanen med trappor vars längd och bredd definieras manuellt. Avslutningsvis skapas utgångar 

som personerna kommer förflytta sig mot vid simulering. När byggnadens utformning återgetts 

genererar användaren en eller flera så kallade avståndskartor. En avståndskarta består av ett eller 

flera rutnät. Dessa rutnät representerar i sin tur antingen ett våningsplan eller en trappa och består 

av kvadratiska rutor med sidan 0,2 meter. Varje ruta innehåller ett värde som sätts till 0 vid utgångar 

och ökar med ökat avstånd från en utgång. Detta är samma metod som den rutnätsmodellerna 

använder för att beräkna avstånd, se Figur 15. Avståndskartorna beskriver tillsammans 

gångavståndet till närmsta utrymningsväg från alla platser i byggnaden. När alla avståndskartor 

genererats är det dags för själva simuleringen.  

I partikelmodellen SIMULEX används vid simulering ett tidssteg på en tiondels sekund. 

Simuleringsförloppet startar med att personerna i byggnaden rangordnas efter avståndet till 
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Figur 16 Illustration över de olika undermodellernas samverkan 
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närmaste utgång. Förflyttningen beräknas sedan för varje person vid varje tidssteg med hjälp av 

följande punkter: 

 Utifrån personens placering och den aktuella avståndskartan beräknas den optimala 

riktningsvinkeln. Denna vinkel är den vinkel som personen kommer sträva mot att följa vid 

förflyttning mot en utrymningsväg. 

 Personens hastighet anpassas för att ta hänsyn till avståndet till framförvarande personer.  

 Vid passering av långsamma personer beräknas en ny optimal vinkel. 

 Personen rör sig med sin maximala hastighet eller den reducerade hastigheten enligt punkt 

2. Om personen stöter på ett hinder anpassas förflyttningen så att avståndet till hindret är 

minst 50 millimeter. 

 Personens nya placering och optimala riktningsvinkel beräknas. 

Efter att förflyttningen skett beräknas avståndet till utgång för samtliga personer. Dessutom noteras 

vilka personer som nått till en utgång. Slutligen uppdateras simuleringstiden och proceduren 

upprepas tills alla personer nått en utgång. 

I Simulex representeras personer i form av tre cirklar vilka representerar bålen och axlarna, se Figur 

17. Storleken på dessa cirklar beror på personens kroppsstorlek vilket beror på vilken persontyp4 den 

representerar. Nio olika avstånd mellan de olika cirklarna beräknas, se Figur 17. Det kortaste av dessa 

är det värde som används som avstånd till framförvarande person. I trappor är det så att 

gånghastigheten reduceras med 50 procent när personer går nerför och 35 procent när de går uppför 

(17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Simulex anges inte personflöden för dörrar av användaren själv. I stället bestäms flödet av 

personernas gånghastighet som funktion av avståndet till framförvarande personer vilket i sin tur är 

en funktion av persontätheten (17). Detta är både en nackdel och en fördel. Att personflödet ändras i 

takt med persontätheten är helt i enlighet med verkligheten. Dock behöver det inte vara så att denna 

förändring beskrivs på ett helt korrekt sätt eller ett sätt som överrensstämmer med de 

dimensionerande värdena som finns i BBRAD 1. Hur personflödet genom dörrar i Simulex ändras i 

                                                           
4
 Exempel på persontyper är vuxen man, vuxen kvinna, äldre och barn. Vilken persontyp någon är påverkar 

exempelvis gånghastigheten och varseblivningstiden. 

Figur 17. Två personer sedda ovanifrån med de nio 
olika markerade. 
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takt med att dörrbredden ökar illustreras i Figur 18 nedan. Som en jämförelse är också personflödena 

som anges i BBRAD 1 inritade. Värden på personflödet för Simulex är hämtade från (20).   

 

Figur 18 Diagram över hur personflödet ändras i takt med ändrad dörrbredd och konstant persontäthet 

Figur 18 gör det tydligt att en utrymningssimulering i Simulex troligen skulle ge ett mer fördelaktigt 

resultat än vid användande av ett program där värden på personflöden från BBRAD 1 används. 

Skillnaden är som mest 0,3 personer per meter och sekund för kända utrymningsvägar och 0,65 

personer per meter och sekund för okända utrymningsvägar. Detta innebär att skillnaden i tid för 100 

personer att passera en 1,1 meter bred dörr kan uppgå till nästan 140 sekunder. Sägas ska dock att 

det inte finns något som säger att värdena från BBRAD 1 ligger närmare verkligheten. Simulex kan 

således inte anses ge felaktiga resultat. Dock skulle det vara önskvärt att personflödet för samma 

persontäthet är konstant. Att så inte är fallet tyder på att resultaten inte är helt konsekventa.   

Användande av variabler från BBRAD 1 innebär mer konservativa antaganden vilket i slutändan 

innebär större säkerhet i att den aktuella brandskyddslösningen är tillfredsställande men troligen 

också högre kostnader. Det faktum att utrymningstiderna kan bli förkortade jämfört med 

användande av andra program (när ingångsvariabler fån BBRAD 1 används) bör dock tas i beaktande 

vid dimensionering. 

Att personer kan röra sig utan begränsningar medför ett problem. Detta är att konflikter ibland kan 

uppstå när två eller flera personer stöter på varandra. Om två personer till exempel samtidigt 

kommer till en trång passage finns det risk att de blockerar varandras förflyttning.  

Simulex är tillsammans med Steps, vars egenskaper redogörs i avsnitt 2.3.2.1, det vanligast 

förekommande utrymningsprogrammet i Sverige (18). Programmet finns tillgängligt i två versioner. 

Den ena utvecklades under 1990-talet och är således inte möjlig att använda på nyare versioner av 

Windows och CAD-program. Denna version är gratis. Den andra versionen utvecklades under 2000-

talet och är förutom kompatibel med nyare versioner av Windows och CAD-program avsevärt 

snabbare än den äldre versionen (21). 
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2.3.2.4 Övriga modeller 

Det finns utrymningsprogram som inte kan delas in som en nätverks-, rutnäts-, eller partikelmodell. 

Ett sådant är FDS+Evac. Detta är, kan sägas, en tilläggsmodul till som gör att utrymningsförlopp kan 

simuleras. Modulen kan användas både fristående för att göra rena utrymningssimuleringar och helt 

integrerat med en brandsimulering i FDS. Det senare alternativet innebär att utdataprocessorn 

Smokeview kan visualisera utrymningsförloppet och brandförloppet för en byggnad parallellt med 

varandra. 

FDS+Evac är relativt nyutvecklat av VTT i Finland. I detta program byggs byggnaden upp på samma 

sätt som i brandberäkningsprogrammet FDS vars egenskaper redogörs i avsnitt 2.2.1.2.2.1. Detta 

innebär kort sagt att utformningen av byggnaden för både brand- och utrymningssimuleringen sker 

med hjälp av textkommandon i en och samma textfil. Detta gör att FDS+Evac har samma egenskaper 

gällande indatahanteringen som FDS. Evac är i de nyare versionerna av FDS (åtminstone från v 5.3.0 

och framåt) integrerat och erhålls således genom att ladda ner detta program.  

 Utrymningsapplikationen aktiveras genom att i samma indatafil som för brandberäkningen precisera 

en eller flera ”utrymningsmesher” (22). Dessa mesher är, till skillnad från vanliga ”brandmesher”, 

inte tredimensionella utan sträcker sig endast i xy-planet. ”Utrymningmesherna”  r utskurna plan ur 

den tredimensionella domänen och på vilken höjd de är placerade samt deras area avgörs av 

anv ndaren. Normalt sett b r dock en ”utrymningsmesh” innefatta ett våningsplan. De olika 

våningsplanen binds samman av trappor. F r de olika ”utrymningsmesherna” måste det också 

preciseras en gridstorlek som v ljs oberoende av gridstorleken i ”brandmesherna”. Detta 

angreppssätt är detsamma som det rutnätsmodellerna använder för att representera byggnader. 

Som tidigare nämnts preciseras ingående variabler för brand- och utrymningsförloppet i en och 

samma textfil. Detta innebär dock inte att kommandona är densamma för de båda. Till exempel blir 

inte en dörr som preciserats för brandberäkningen automatiskt tillagd i utrymningsberäkningen. 

Detta måste i st llet preciseras separat f r ”utrymningsmeshen”, dock med ett annat kommando. 

Dom nen måste alltså utformas separat f r de båda varf r de olika ”utrymningsmeshernas” 

gridstorlek styr egenskaperna för utrymningsberäkningen. Exempel är hur stora utrymningsvägar 

som kan preciseras och storleken på olika ”hinder” såsom stolar eller bord.  Detta beror på 

fenomenet ”hoppande” till n rmsta grid-gräns som illustreras i Figur 4. Vidare är det också så att det 

finns funktioner för brandsimuleringen som åtminstone ännu inte stöds i utrymningsfallet. Exempel 

på detta är att kontrollfunktioner5 inte stöds.  

Som tidigare nämnts liknar FDS+Evac:s angreppssätt för att representera byggnader den 

rutnätsmodeller. Detta gäller dock inte för hur människornas rörelse beskrivs. Personernas rörelse 

följer i stället samma modell som partikelmodellerna. Både avståndet mellan personer samt 

persontäthetens inverkan på gånghastigheten tas i beaktande på ett liknande sätt som i Simulex. 

Således kan FDS+Evac beskrivas som en hybrid mellan en rutnäts- och en partikelmodell. 

  

                                                           
5
 Till exempel att öppningen av en dörr styrs av en timer 
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Rörelsemönstret styrs i FDS+Evac av så kallade flödesmönster. Dessa flödesmönster beräknas av FDS 

på samma sätt som vanliga luftflöden med den skillnaden att de beräknas tvådimensionellt i stället 

för tredimensionellt. Att detta är möjligt beror på att luftflöden och flöden av personer beror på 

samma sak: den aktuella lokalens öppningar. En stor öppning möjliggör ett stort luftflöde men ger 

också möjlighet till ett stort personflöde. Dock måste för att flödesmönstrena ska bli korrekta det 

preciseras att d rrarna har ett ”fl de”. Effekten om detta inte g rs illustreras i Figur 19 nedan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

I FDS+Evac strävar utrymmande personer, i stället för att som i Simulex sträva mot den optimala 

förflyttningsvinkeln eller som i STEPS sträva mot förflyttning till den mest fördelaktiga rutan, mot att 

följa det flödesmönster som beräknats av programmet. 

Att programmet kan köras parallellt med FDS innebär att faktorer från branden kan tas i beaktande. 

Sådana faktorer kan vara temperatur, toxicitet och siktbarhet. Effekten från branden avspeglar sig i 

både val av utrymningsväg och gånghastighet om utrymning måste ske genom brandgaser. Att 

gånghastigheten reduceras vid passering genom rök är denna modell ensam om. Dock grundar sig 

teorierna kring detta på ett enda experimentutfört av LTH som behöver valideras (22). 

Eftersom FDS+Evac är så pass nyutvecklat är det ännu inte tillräckligt validerat (22). Programmet har 

dock av tillverkaren själv ställts på prov ibland annat 11 olika test utformade av IMO. Dessa test 

ställer krav på bland annat gånghastighet, personflöden, varseblivningstider, rörelsemönster och val 

av utrymningsvägar. FDS+Evac klarade samtliga tester. Det finns dock fortfarande 

tillkortakommanden i programmet. Dessa är enligt (22) att programmet inte hanterar rörelsen av 

många personer i trapphus särskilt bra, att det är svårt att föra in inputdata samt att föremål som 

definierats i ”utrymningsmesherna” inte syns i Smokeview. 

 

  

Figur 19 Till vänster: en dörr med ”utflöde”. Till höger: Båda dörrarna med ”utflöde” 
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2.4 Sammanfattande analys och slutsatser 
Som statuerats i avsnitt 2.2.1.1 är hanberäkningar av brandförlopp begränsade. Den specifika teori 

som tas upp i avsnitt 2.2.1.1 baserar sig också, mer eller mindre, på antaganden. I allmänhet kan det 

sägas att försiktighet bör vidtas när beräkning sker för hand eftersom de antaganden som formlerna 

baserar sig på kan skilja sig mycket från verkligheten. Även brandberäkningsprogrammen baserar sig i 

grunden på liknande teori. Skillnaden är dock att beräkningen i dessa fall sker numeriskt vilket gör att 

varje beräkning som görs baseras på resultaten från tidssteget innan. Detta får till följd att hänsyn tas 

till de förhållanden som verkligen råder. 

Ett 2-zonsprogram har, till följd av att beräkningsdomänen endast delas in i 2 stora zoner, en låg 

”uppl sning”. Detta kan g ra det svårt att avg ra om kritiska f rhållanden, med avseende på 

siktbarhet och temperatur, råder eller inte. Den låga upplösningen medför dock en fördel: resultaten 

erhålls snabbt eftersom endast en beräkning per tidssteg behöver göras. Eftersom 2-zonsmodeller 

inte innehåller några undermodeller som beskriver strålning eller toxicitet är det svårt att på ett 

entydigt sätt bevisa att gränsvärdena för dessa inte överskrids. Beräkning av värmestrålning kan 

emellertid göras för hand. Detta är dock relativt avancerat och kräver många antaganden i fråga om 

vinklar och avstånd mellan emitterande och mottagande ytor .  

2-zonsmodellernas enkla karaktär medför att resultatet kan bli missvisande eller svårt att tolka vilket 

i sin tur kan göra att man överdimensionerar för att ändå vara säker på att brandskyddet är 

tillfredsställande. I förlängningen innebär detta att byggkostnaderna kan bli onödigt höga. Dock 

innebär deras enkelhet att den tid som går åt för att dimensionera hålls nere. 

Skillnaderna mellan 2-zons och fältprogrammen är stora. Ett fältprogram gör det betydligt enklare att 

explicit visa om kritiska förhållanden uppnås eller inte.  

Programvara som kostar pengar är utvecklade för att ge avkastning för utvecklaren. Detta innebär att 

denne bör se till att göra sina kunder nöjda. Exempelvis kan skillnaderna mellan FDS och SMARTFIRE 

liknas vid att köpa och att ladda hem ett antivirusprogram. Det köpta antivirusprogrammet är i regel 

lätt att installera och vid eventuella problem kan man normalt sett också på ett eller annat sätt få 

hjälp från tillverkaren själv. Vid nedladdande av samma program är installeringen oftast krångligare 

och eventuell hjälp får ordnas i form av bekanta eller andra oberoende personer som inte haft med 

programutvecklingen att göra. Meningen med denna jämförelse är inte att säga att just installeringen 

av gratisprogram som FDS och BlenderFDS  r svår utan att hela ”underhållningsarbetet” får sk tas av 

anv ndaren sj lv. Sedan måste det inte vara så att detta ”underhållningsarbete”  r svårt eller tar en 

massa tid. 
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 FDS har i detta avseende en stor fördel i och med att programmet är så vanligt att det är relativt lätt 

att få hjälp på nätet eller av personer som kan programmet. Vidare är det också extremt 

lättillgängligt och den som har tålamodet kan i användarmanualen läsa sig till det mesta den behöver 

för att kunna göra brandberäkningar med goda resultat6. Begränsningen med FDS i 

standardutförande är att det är svårt för användaren att få en överblick över domänens aktuella 

utseende. Detta är framförallt ett problem vid modellering av komplexa byggnader. Som nämnts i 

avsnitt 2.2.1.2.2.1 så finns det program för att råda bot på detta. Det man dock måste vara medveten 

om är att dessa kan skilja sig mycket mellan varandra och att det inte finns någon garanti för hur 

simplifierande de är för problemet. Det kan vara värt att säga att det, för en ovan användare, inte alls 

behöver vara särskilt lätt att modellera i 3D. Dock kan funktionen att importera CAD-ritningar som 

finns i flera av programmen vara en fördel även för en nybörjare. Detta förutsatt att tillgång till ett 

CAD-program finns. Tredjepartsprogrammen är en vetenskap i sig då det finns många tillverkare som 

slåss om användarna.  

För en erfaren användare skiljer sig, som nämnts i avsnitt 2.2.1.2.2, i regel inte resultaten mellan FDS 

och SMARTFIRE särskilt mycket vilket betyder att det som är avgörande för vilket program som bör 

väljas framförallt har med kostnader, användarvänlighet och tillgänglighet att göra. 

SMARTFIRE förefaller i sammanhanget vara lättanvändbart. Det är också tillämpat för att kunna 

användas för vilket problem man än stöter på. Självklart är det också en fördel att det är en färdig 

lösning som inte behöver några tilläggsprogram. SMARTFIRE är dock inte i närheten av lika vanligt i 

Sverige som FDS och är heller inte lika enkelt att erhålla.  

SMARTFIRE lämpar sig för de företag som kan förväntas ha många komplexa uppdrag och som 

snabbt behöver få kläm på fenomenet CFD-modellering. FDS lämpar sig i stället bäst för de som har 

mer tid på sig att lära sig programmet och som inte har lika omfattande uppdrag, åtminstone inte i 

det initiala skedet. FDS är också att föredra om användandet av brandsimulering för 

brandskyddsverifiering kan väntas vara låg. Detta på grund av den enkla anledningen att det då blir 

svårt att tjäna in kostnaderna för SMARTFIRE.  

 Att beräkna utrymningstiden för en enskild lokal går relativt enkelt och snabbt att göra för hand. 

Begränsningen är att förflyttningstiden från en lokal och utrymningstiden för en hel byggnad ofta är 

två olika saker. Av denna anledning är hanberäkning endast lämpligt att använda vid 

utrymningsberäkning av enskilda lokaler. Handberäkningarnas enkla natur gör också att det enda 

som erhålls vid en utrymningsdimensionering är utrymningstiden. Ingen bild över hur utrymningens 

förlopp fortgår fås.  

I ett dataprogram fås normalt sett en tydligare bild över hur ett utrymningsförlopp fortskrider . Detta 

innebär att det i vissa fall är möjligt att identifiera eventuella flaskhalsar. I förlängningen innebär 

detta att utrymningstiden, ofta på ganska enkla sätt, kan förkortas. Vid användande av 

handberäkning är möjligheterna för detta mindre vilket gör att möjligheterna för förbättring 

framförallt ligger i att förlänga tiden tills kritiska förhållanden uppstår. Det är dock värt att säga att 

det heller inte nödvändigtvis behöver vara så att en utrymningsberäkning i ett dataprogram alltid ger 

ett mer rättvisande resultat än en handberäkning gällande utrymningstiden från en enskild lokal. 

                                                           
6
 Förutsatt att användaren förstår olika faktorers inverkan på brandförloppet. Det vill säga att användaren har 

bakgrundskunskaper i branddynamik. 
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Även dataprogrammen baserar sig till en början på antaganden av exempelvis gånghastighet och 

diverse personflöden. Det är lätt att lita på att programmen gör allt rätt men ett bevis på att de 

initiala antagandena inte nödvändigtvis stämmer överrens med verkligheten är att personer rör sig 

snabbare uppför än nerför trappor i Simulex. Dock är det så att dataprogrammen har möjlighet att ta 

många fler faktorer i beaktande än vad som är möjligt att göra vid en handberäkning vilken gör att de 

är mer flexibla. Hur många olika faktorer de olika programmen kan ta hänsyn till beror framförallt på 

vilken modelltyp de tillhör. Till exempel gör en nätverksmodell många fler förenklingar av 

verkligheten än en partikelmodell. 

Den stora fördelen med nätverksmodellerna är att de är enkla att använda och att det går fort att 

beräkna utrymningsförlopp med dem. Detta gör att känslighetsanalyser på ett snabbt och smidigt 

sätt kan genomföras. 

Partikelmodellerna har en stor fördel i att personerna inte har några begränsningar för hur de kan 

röra sig. Detta innebär att deras förflyttning blir mer realistisk vilket bör innebära att simuleringen 

kommer närmre verkligheten. Exaktheten i personpositionerna gör att avståndet mellan 

personer(persontätheten) och till hinder med stor exakthet kan beräknas. Detta är positivt eftersom 

dessa värden kopplas till funktioner som reducerar till exempel gånghastigheten. 

Att användaren själv kan (och ska) specificera exempelvis personflöden i rutnätsmodellerna och 

nätverksmodellerna är både en för- och en nackdel. Fördelen är att överblickbarheten och därmed 

kontrollen över resultatet ökar. Nackdelen är att flexibiliteten minskar jämfört med om sådana 

värden ändras i takt med att exempelvis personernas egenskaper ändras, vilket är fallet med 

partikelmodeller. Kraven på användaren är som störst vid användande av en nätversmodell och som 

minst vid användande av en partikelmodell.  

I jämförelse mellan de tre olika huvudtyperna av utrymningsprogram råder det inga tvivel om att det 

är partikelmodellerna som förenklar verkligheten minst. Detta faktum behöver dock inte ovillkorligen 

innebära att resultaten blir mest rättvisande. De inledande antagandena och hur faktorer som 

persontätheten påverkar gånghastigheten är det som främst avgör vad resultaten blir. Vilken specifik 

modell som har de mest rättvisande initiala antagandena beror troligen på vilken typ av byggnad och 

vilka persontyper det rör sig om i det specifika fallet. Det går alltså inte säga att en modelltyp är bäst i 

alla lägen. Under antagandet att de inledande antagandena är likvärdiga bör dock partikelmodellerna 

generellt sett ge mest rättvisande resultat.  

 Även om modelltypen till stor del avgör många egenskaper för de specifika utrymningsprogrammen 

är det ändå så att särdrag finns. Exempel på detta är Building EXODUS och FDS+Evac. Dessa två 

program har en stor fördel i att de kan ta resultatet från en brandsimulering i beaktande. 

Anledningen till att detta är en så stor fördel beror på att faktorer som rök, toxicitet och höga 

temperaturer påverkar utrymmande personer både fysiskt och psykiskt vilket i sin tur kraftigt kan 

påverka utrymningsförloppet. 

Att Smokeview i nuläget inte kan generera objekt som specificerats i utrymningsmesherna för 

FDS+Evac är självklart en nackdel eftersom det gör det väldigt svårt att veta om domänen ser ut som 

önskat. De egenskaper som programmet i övrigt har lovar dock gott inför den fortsatta utvecklingen 

av programmet. Främst är det den särskilda egenskapen att utrymmande personers rörelse inte 
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begränsas i kombination med att hänsyn tas till förhållanden skapade av en brand som är så 

löftesrikt.  
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3 Diskussion och rekommendationer 
I avsnitt Analytisk dimensionering enligt BBRAD 1 (BFS 2011:27)2.1.2 redogörs det att 

dimensioneringskontroll alltid ska genomföras när beräkningar använts för dimensionering. Detta i 

kombination med att SF Brandskyddskontoll endast har en anställd med kunskaper i branddynamik 

gör att företaget rekommenderas anställa ytterligare en person med dessa kunskaper. Detta för att 

självständigt kunna åta sig uppdrag rörande scenarioanalys. Givetvis är det en fördel om denna 

person är en erfaren projektör som har erfarenhet i att använda både utrymnings- och 

brandberäkningsprogram. Då min personliga åsikt dessutom är att det vid arbete med scenarioanalys 

är en stor fördel att kunna ”bolla idéer” med någon skulle det allra bästa vara om företaget anställde 

två personer.  Detta för att kunna diskutera eventuella problem och svårigheter med någon samtidigt 

som det finns någon annan som inte varit delaktig i projektet och därmed kan kontrollera den färdiga 

dimensioneringen. 

Som redogörs i avsnitt 2.2 finns det inga restriktioner om vem som får verifiera byggnaders 

brandskydd i form av en scenarioanalys. Eftersom samhället tenderar att mer och mer gå mot att 

man ska ha rätt tillstånd eller certifikat kan det dock ändå vara en bra idé för SF Brandskyddskontroll 

att förbereda sig på att någon form av restriktion kan komma. Om denna restriktion kommer följa 

BIV:s regler är svårt att säga. Troligt är dock att kraven i så fall kommer likna de BIV har satt upp. 

Detta är dock spekulationer och inte fakta. 

I programväg rekommenderas att SF Brandskyddskontroll införskaffar ett utrymningsprogram och ett 

fältprogram. 2-zonsprogrammen anser jag dock vara för begränsade för att kunna rekommenderas. 

Därför bör brandberäkningsprogrammet vara ett fältprogram. 

För att på ett explicit sätt visa att de kritiska förhållandena inte överskrids skulle det enklaste vara att 

ha en helhetslösning där resultat från brandförloppet skulle kunna tas med i simuleringen av 

utrymningsförloppet. Detta är också en fördel gällande riktigheten i resultatet då det finns skillnader 

mellan utrymning vid brandförhållanden och utrymning utan närvaro av sådana. Då finns det två 

alternativ: 

1. En paketlösning med Building Exodus (den dyrare varianten) och SMARTFIRE 

2. En Paketlösning med FDS och Evac 

Skillnaden i pris mellan dessa lösningar, utan hänsyn till eventuella paketprisrabatter, är 88 000 

kronor per år. Detta förutsatt att inga tredjepartsprogram köpts till ”paketlösning 2”. För denna 

prisskillnad får man framförallt ett mer lättförståeligt gränssnitt som effektviserar arbetet samt 

bättre hjälp från tillverkaren. Om prisskillnaden är motiverad beror på hur mycket man kommer 

använda programmet. Med bakgrund av att företagets huvudsyssla inte är brandskyddsprojektering 

är min åsikt dock att prisskillnaden inte är motiverad. Detta är dock ett beslut som företaget bäst tar 

själva då endast de vet hur mycket programmen kan komma att användas och därigenom hur stor 

deras förväntade nytta är. Vidare är det också endast SF Brandskyddskontroll som kan veta vilken typ 

av projekt de kommer arbeta med. Som nämnts i avsnitt 2.4 visar sig skillnaderna mellan 

programmens användarvänlighet främst vid komplexa uppdrag. 

  



39 
 

Det uppenbara problemet med att välja ”paketlösning 2” är att Evac, enligt avsnitt 2.3.2.4, ännu inte 

är tillräckligt validerat för att användas kommersiellt. Risken för att detta problem inte ska lösas 

anser jag dock vara liten. Hur l nge det tar innan programmet får ”klartecken”  r dock svårt att s ga. 

Under tiden bör dock ett annat utrymningsprogram användas. Där är Simulex det bästa alternativet 

resultatmässigt. Kostnadsmässigt är det bästa alternativet EVACNET4. Eftersom EVACNET 4 är en 

nätverksmodell och därigenom förenklar verkligheten ganska mycket rekommenderas dock inte 

detta program. Därför rekommenderas att företaget till att börja med använder sig av Simulex. Om 

företaget bör välja den äldre eller den nyare versionen av Simulex beror på huruvida man har 

möjlighet att jobba i en äldre version av Windows samt om det CAD-program man har är kompatibelt 

med den äldre versionen. Detta är något som företaget bör undersöka ytterligare. Eftersom det inte 

gått att få fram några prisuppgifter gällande den nya versionen bör företaget undersöka även detta.  

Branddynamiken är en relativt ny ingenjörsmässig gren. Detta innebär att utvecklingen fortfarande 

går framåt i en väldigt snabb takt. Detta måste man vara medveten om. De verktyg och metoder 

gällande brandförloppet som tagits upp i denna rapport anses i nuläget vara tillämpbara. Dock kan 

detta ändras väldigt fort. Därför krävs det att SF Brandskyddskontroll kontinuerligt håller sig 

uppdaterade om förändringar som sker gällande både den teori och de verktyg som tagits upp i 

rapporten. Det kan även vara en bra idé att hålla ögonen öppna för nya verktyg eftersom utbudet är 

mycket stort och hela tiden förändras.    
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