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Förord 

Det här arbetet har utförts under våren 2014. Det har inneburit både med- och motgångar. 

Utan vissa personer hade framgångarna inte existerat under den tid som arbetet skulle utföras 

på. Vi vill härmed ta tillfället i akt att tacka de personer som på ett eller annat sätt funnits 

med under arbetets gång och gjort studien möjlig. Den första vi skulle vilja tillägna ett stort 

tack är vår externa handledare Johan Norén på Briab Brand & Riskingenjörerna AB för all 

hjälp och goda råd. Du har delat med dig av din dyrbara tid vilket vi är oerhört tacksamma 

för.  

Vi skulle även vilja rikta ett tack till övriga anställda på Briab Brand & Riskingenjörerna AB 

som varit hjälpsamma under vårt arbete där framför allt ventilationsexperterna Johan 

Rönnbäck och Magnus Thorhede har varit en stor tillgång. Utan er hade vi inte kunnat 

genomföra detta arbete. 

Till vår interna handledare Maria Hjohlman samt vår examinator Björn Sundström, tack för 

att ni delat med er av er tid och gett oss värdefulla synpunkter under arbetets gång.   

Övriga personer som varit behjälpliga under resans gång och svarat på våra besvärliga frågor 

är vi självklart mycket tacksamma för, ni vet förhoppningsvis vilka ni är. Några andra som 

också hjälpt till att hålla glöden vid liv är våra familjer som har lyssnat och svarat på frågor, 

efter egen förmåga. Tack för att ni alltid ställer upp för oss! 

Då vi nu lämnar studierna på obestämd tid vill vi passa på att tacka alla er som förgyllt vår 

studietid här i Luleå (och på Revinge), ni vet vilka ni är, och förhoppningsvis ses vi nu där 

ute i Brand- Sverige!  

 

Luleå, Sverige, juni 2014 

Sarah Gustavsson & Niklas Johansson 
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Sammanfattning 

Det är svårt att förutse om det finns risk för brandgasspridning via ett ventilationssystem och 

det krävs ofta analytisk dimensionering för att verifiera ett fullgott brandskydd. Idag används 

olika simuleringsprogram för att verifiera ventilationsbrandskyddet. FDS är ett 

simuleringsprogram som genom utgåva sex kommit med en tilläggsfunktion, HVAC 

(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) där naturlig- och mekanisk ventilation kan 

simuleras med hjälp av ett system byggt av noder (nodes) och kanaler (ducts). Funktionen 

tillåter även att läckage simuleras på ett beräkningstekniskt stabilare sätt än i tidigare 

versioner. HVAC- funktionen är indirekt kopplad till de övriga CFD- beräkningar i FDS för 

att inte behöva gridcellsindela systemet vilket hade krävt betydligt mer datorkapacitet. 

HVAC har validerats mot fullskaleförsök med fullgott resultat.  

Den här studien syftar till att undersöka huruvida HVAC- funktionen kan användas vid 

analytisk dimensionering samt utvärdera dess begränsningar och användarvänlighet.  Totalt 

genomfördes fyra parameterstudier med hjälp av FDS och HVAC där brandcellsstorlekens-, 

vindens-, materialvalets- och läckagets inverkan på bland annat tryck, temperatur och 

mängd brandgasspridning undersöktes. Modellen byggdes i form av ett flerbostadshus med 

två boendeplan samt en vindsvåning med tillhörande FT-system med fläktar i drift. 

Resultatet visade att det framför allt fanns en risk för brandgasspridning via 

ventilationssystemet i det tidiga brandförloppet där temperaturökningen var störst. 

Brandrummets möjlighet till tryckavlastning var också en faktor som hade stor inverkan på 

brandgasspridningen via ventilationssystemet där en ökad tryckavlastning innebar mindre 

spridning. En minskad volym på brandrummet gav en ökad brandgasspridning i det inledande 

skedet och vindfaktorn innebar en minskad spridning men ökad brandeffekt efter det att 

fönstren gått sönder. Fönstrens värmebeständighet var även av betydelse för mängden 

brandgasspridning vilket är någonting som bör undersökas vidare för att se vilken temperatur 

som bör ansättas för fönsterbrott.  

Lämpligheten att använda HVAC- funktionen till verifiering av ventilationsbrandskydd anses 

vara god. Dock krävs god kunskap kring användningsområdena hos programmets olika 

funktioner för att uppnå ett fullgott resultat.  Det märks att funktionen är ny varför vissa 

variabler, exempelvis kanaltemperaturen och den egenkonstruerade fläktkurvan, ännu inte är 

fullt utvecklade i funktion och uppbyggnad. Uppbyggnad av mer avancerade 
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ventilationssystem och andra typer av byggnader bör också genomföras i programmet samt 

valideras mot fullskaleförsök.  
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Abstract 

It is difficult to predict if there is a risk for fire smoke spread through a ventilation systems 

and it is often required analytical design for verifying adequate fire protection. Different 

simulation programs are used today to verify the protection against fire of the ventilation 

system. FDS is a simulation program which by edition six came with an additional function, 

HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) where natural- and mechanical 

ventilation may be simulated using a system built by nodes and ducts. The function also 

allows leakage to be simulated in a computationally more stable way than before. The HVAC 

function is indirectly coupled to the CFD calculations in FDS to avoid dividing the system in 

grid cells which would have required far more computing capacity. HVAC has been 

validated against full-scale test with satisfactory results. 

This study aims to investigate how the HVAC function can be used in analytical design and 

investigate its limitations and user friendliness. Four parameter studies was performed using 

FDS and HVAC where the fire compartment size-, the wind-, the material selection and 

the leak impact on inter alia pressure, temperature and amount fire smoke spread was 

investigated. The model was built in form of an apartment building with two apartment floors 

and one attic with belonging FT-system with fans in operation.  

The result showed that the main risk for fire smoke spread through the ventilation system 

appeared in the early course of the fire development where the increase of the temperature 

was greatest. The possibility of decompression in the fire compartment was also a factor 

which had high impact on the fire smoke spread through the ventilation system where an 

increase in pressure relief reduced the spread. A volume reduction of the fire compartment 

decreased the amount distributed fire smoke in the initial stage and the wind factor reduced 

the spread but increased the fire effect after the windows broke.  The heat resistance of the 

windows was also of significance when looking at the amount of fire smoke spread through 

the ventilation system, why the temperature for window failure is something that should be 

investigated further.  

The suitability of using the HVAC function to verify ventilation systems against fire is 

considered to be good. However, the programs application area for the different functions 

requires good knowledge to achieve satisfactory results. It is noticeable that the function is 

new since certain variables, such as the duct temperature and the self-designed fan curve, are 
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not yet fully developed in function and construction. Construction of advanced ventilation 

systems and other types of buildings should also be implemented in the program and 

validated against full-scale experiments. 
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Teckenförklaring 

Förkortningar 

BBR  Boverkets byggregler   

BBRAD Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd 

BFS Boverkets författningssamling 

BIV  Brandteknisk ingenjörsvetenskap 

CFD  Computational fluid dynamics 

FDS Fire Dynamics Simulator 

FOA  Försvarets forskningsanstalt 

FOI  Totalförsvarets forskningsinstitut 

HVAC  Heating, Ventilation, and Air Conditioning 

NIST  National Institute of Standards and Technology 

SMV  Smokeview 

SP  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Versaler 

A Area [m
2
] 

D Diameter [m]  

E Energi [J] 

K Förlustkoefficient [-]  

L Längd [m] 

M Luftens molekylvikt [kg/(kmol)]   
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P Tryck [Pa] 

T Temperatur [°C] 

  Värmeflöde [J] 

 ̇ Effektutveckling [kW] 

R Allmänna gaskonstanten 8,314 [J/(molK)] 

V Volym [m
3
] 

Gemener 

c Specifik värmekapacivitet [J/(kgK)] 

d  Diameter [m] 

db Brandens ekvivalenta cirkeldiameter [m] 

g Tyngdkraft [N]  

h Entalpi [J] 

j Kanaler [-] 

m Luftvolymens massa [kg] 

n Substansmängd [g/mol] 

p Rådande tryck [Pa] 

q Brandflöde [m
3
/s] 

t Tid [s]         

u Hastighet [m/s] 

  Längd [m] 

z  Höjd [m]     
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ρ Densitet [kg/m
3
] 

Δ Differens [-]  

Suffix 

   Brand 

  Konstant tryck 

  Karakteristiskt värde 

̇  Hastighet, per sekund 

   Omgivningens värde 
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1 Inledning 

I detta indelande kapitel beskrivs bakgrunden till projektet, projektets syfte, mål, 

frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis kommer även en 

självutvärdering av arbetet att presenteras följt av rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Det är svårt att fastställa om det finns en risk för brandgasspridning via ett 

ventilationssystem. Detta, på grund av att det är så många faktorer som påverkar hur 

brandgaserna sprider sig. De faktorer som kan tänkas påverka är bland annat hur 

brandförloppet ser ut, byggnadens geometrier, men framför allt ventilationssystemets 

uppbyggnad. För att kunna bestämma vilket skydd eller vilken utformning som 

ventilationssystemet bör ha i det aktuella objektet krävs dock att en verifiering av 

ventilationssystemet utförs. Denna verifiering utförs vanligtvis med hjälp av olika 

simulerings-/beräkningsmodeller.  

FDS (Fire Dynamics Simulator) är ett simuleringsprogram som till största delen används för 

att utföra rökspridningsberäkningar som ligger till grund för utrymningssimuleringar i större 

samlingslokaler och liknande, där ventilationssystemets inverkan på de övriga beräkningarna 

antas vara möjliga att kraftigt förenklas. Ventilationsberäkningar har istället utförts i 

byggnader där det är osäkert om systemet kommer att kunna motstå brandbelastningen över 

tid.  

I FDS 6 har en ny funktion HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) introducerats 

vilken möjliggör simuleringar av läckage i ett objekt samt spridning av brandgaser via just 

ventilationssystem (NIST, 2012a). I och med den nya funktionen i FDS kan 

ventilationsberäkningar på ett nytt sätt integreras med övriga beräkningar. Då 

ventilationsbrandskydd är en så pass viktig del i en byggnads totala brandskydd kan det då 

vara relevant att få en ökad förståelse för hur HVAC- funktionen fungerar samt att se vilka 

parametrar som påverkar resultatet och på vilket sätt.  
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1.2 Syfte och Mål 

Projektets syfte och mål beskrivs nedan.  

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att bestämma lämpligheten med att verifiera ventilationsbrandskydd 

med hjälp av den nya HVAC- funktionen i FDS 6 mot de krav som ställs av Boverket vid 

analytisk dimensionering. Arbetet syftar även till att utreda programmets användningsområde 

och begränsningar genom en parameterstudie. 

1.2.2 Mål 

Målet med projektet är att ge ökad kunskap kring den nya HVAC- funktionen i FDS 6 med 

fokus på tillämpningsområde och begränsningar. Detta för att i ett vidare perspektiv kunna 

utföra säkrare och mer kostnadseffektiva dimensioneringar av byggnader. Detta mål kan 

delas upp i följande delmål.  

 Bestämma lämpligheten av att använda funktionen vid ventilationsberäkningar 

genom att se hur den mäter sig mot lagstiftningens krav samt bedöma dess 

begränsningar.  

 Bestämma FDS 6 HVAC– funktions tillämpningsområde genom en 

parameterstudie.  

De frågor som arbetet förväntas besvara är följande:  

 Kan FDS HVAC- funktion användas för att verifiera ventilationsbrandskydd 

utifrån de allmänna råd som Boverket presenterar kring analytisk dimensionering?  

 Vilken påverkan har olika parametrar på resultatet? Exempel på dessa parametrar 

är vind, materialval, läckageareor etc.  

 Vilka begränsningar finns det med HVAC- funktionen?  
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1.3 Avgränsningar 

För att kunna fullfölja studien inom avsatt tid har en del avgränsningar fastställts. 

 Projektet kommer att avgränsa sig till att analysera FDS 6 HVAC- funktion genom en 

parameterstudie, med avseende på ventilationsbrandskydd.  

 Jämförelsen sker i ett objekt, det vill säga inga fullskaleförsök eller jämförelser mellan 

olika typer av objekt kommer att genomföras.  

 Endast en typ av ventilationssystem kommer att användas i analyserna, det vill säga olika 

systems påverkan kommer inte att undersökas i studien. 

1.4 Självutvärdering 

Det här examensarbetet är utfört för att fullborda den sista delen i civilingenjörsprogrammet 

Brandteknik som ges vid LTU, Luleå Tekniska Universitet. Det har utförts enligt de krav som 

ställts från Högskoleverket på examensarbeten för civilingenjörer samt de krav som 

institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser på LTU ställer på examensarbeten.  

Härmed bekräftar vi att arbetet är utfört av oss genom handledning från LTU samt 

konsultföretaget Briab Brand & Riskingenjörerna AB. Arbetsfördelningen mellan oss 

studenter har varit likvärdig och båda har varit delaktiga i samtliga delar av projektet. 

Rapporten visar att vi har goda kunskaper inom ämnet brandteknik då vi formulerat relevanta 

frågeställningar för ämnesområdet samt på egen hand tillägnat oss kunskap om en ny 

tilläggsfunktion till ett vanligt förekommande simuleringsprogram på marknaden. Vi har 

modellerat, simulerat och analyserat ett brandutsatt objekt genom att använda oss av de 

kunskaper vi fått från utbildningen. Detta i form av förståelsen för bränder och bränders 

påverkan på konstruktioner samt matematiska kunskaper, för att nämna några. Även nya 

kunskaper har förvärvats inom området ventilationsbrandskydd vilket visar att vi har 

förmågan att utforska, för oss själva, relativt okända områden som är av relevans för ämnet 

brandteknik.  

Det kritiska förhållningssättet till tidigare utförda studier på området, det egna arbetet och 

resultatet visar att vi har förmågan att arbeta på ett vetenskapligt sätt. Detta framträder även 

genom metodvalen och vårt sätt att uttrycka oss i rapporten. Genom projektet har vi även 
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Inledande del 

Teoridel 

Metod 

Resultat 

Analys 

Diskussion & 
slutsatser 

Förslag till 
forsatta studier 

visat att vi kan arbeta efter en tidsplan samt planera och genomföra ett mindre 

forskningsprojekt över tid.  

Arbetet visar att vi behärskar att bedöma relevansen av det egna resultatet samt se hur arbetet 

kan förbättras genom att ge förslag till fortsatta studier på området.  

1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

  

Inledande del: Under denna del beskrivs examensarbetets bakgrund, 

syfte och mål samt de avgränsningar som har gjorts. En självutvärdering 

av arbetet samt en litteraturstudie ingår även i denna del. 

Teoridel: Teoridelen belyser teorin bakom brandgasspridning via 

ventilationssystem samt vilka faktorer som har stor inverkan på 

mängden spridning. Teoridelen avslutas med en beskrivning av FDS och 

tilläggsfunktionen HVAC som är i fokus i denna rapport. 

Metod: I denna del beskrivs metodval och tillvägagångsätt för 

informationsinhämtning, sökmetoder och modelluppbyggnad. 

Resultat: Resultaten från simuleringarna presenteras i diagramform.  

Analys: I denna del analyseras resultatet från parameterstudien. Även en 

rimlighetsanalys av resultatet redovisas.  

Diskussion & slutsatser: En diskussion kring resultat samt metodval 

diskuteras och slutsatser dras. Rapportens frågor besvaras.  

Förslag till fortsatta studier: Avslutningsvis ges förslag till fortsatta 

studier inom området. 
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2 Litteraturgenomgång 

Under detta kapitel presenteras tidigare forskning på området samt de regler och praxis som 

är tillämpbara vid dimensionering av ventilationssystem.  

2.1 Tidigare forskning 

Det finns en del examensarbeten samt forskningsstudier gjorda på området där det bland 

annat tittats närmre på hur olika ventilationssystem kan utformas för att undvika 

brandgasspridning via exempelvis fläktar i drift (Ivarsson, et al., 1995), stoppade fläktar och 

förbigångar (Jensen, 2006) samt hur spjäll kan påverka brandgasspridningen (Jenssen, 2007).  

Handberäkningsmodeller som framför allt används på området är Alexandermetoden samt en 

metod utvecklad av Nils Olsson (Olsson, 1999). Alexandermetoden är en enklare metod som 

bland annat finns beskriven i (Jensen, 2002). Den andra metoden av (Olsson, 1999) består av 

fler steg där resultatet itereras fram.  

Ett datorsimuleringsprogram som utvecklats av Lars Jensen, professor vid LTH, Lunds 

Tekniska Högskola är PFS, Program Flow System, vilket är ett program för att bland annat 

bestämma om det finns risk för brandgasspridning via ventilationssystemet eller inte (Jensen, 

2007). Detta program används idag för att verifiera att ventilationssystemet uppfyller de krav 

som ställs i byggreglerna, se kapitel 2.2.  

Ett annat program, framtaget av NIST, som används för att räkna på ventilation numeriskt är 

CONTAM, Multizone Airflow and Contaminant Transport Analysis Software, som är ett 

multizonsanalysprogram för inneluftskvalitet och ventilation. Det används för att beräkna 

luftflöden, beräkna koncentrationen på den kontaminerade luften samt se hur mycket av den 

kontaminerade luften som människorna i byggnaden kan tänkas utsättas för (NIST, 2012b).  

Antal valideringsstudier som gjorts på området är dock knapphändiga. Det finns i huvudsak 

två, mer omfattande och väldokumenterade försök på senare tid där Sverige varit inblandade. 

Ett av dessa försök utfördes av dåvarande FOA, Försvarets ForskningsAnstalt, idag FOI, 

Försvarets ForskningsInstitut. I rapporten från studien (Hägglund, et al., 1998) redovisas 

bland annat de rökspridningsförsök som utfördes för att se hur rök- och brandgaser spred sig 

mellan brandrummet och tre intilliggande rum via ett mekaniskt ventilationssystem. Både 

frånluftssystem samt från- och tilluftssystem användes med heptan som bränsle. FOA 
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uppmätte både temperaturer, gashastigheter, tryckskillnader relativt utetrycket, syre- och 

kolmonoxidkoncentrationer i brandrummet. Experimenten syftade även till att ge data så att 

jämförelser med zon- och CFD-modeller skulle kunna utföras. Resultaten från experimenten 

jämfördes med analytiskt framtagna värden vilket visade sig ge en relativt bra 

överrensstämmelse. En av svårigheterna var dock att bestämma vissa parametrars värden, 

exempelvis brandeffektens storlek, vilket kan ha haft en inverkan på det beräknade värdet. 

Resultaten från experimenten har bland annat används för att kunna validera Olssons 

beräkningsmetod (Olsson, 1999), nämnd ovan.  

Det andra, och senaste fullskaleförsöket som utförts, finns beskrivet i rapporten 

(NEA/CSNI/R, 2012) och bestod av flera olika delar i ett större forskningsprojekt kallat 

PRISME (fransk förkortning för ”fire propagition in elementary multi-room scenarios”) 

genomfört av ett forum som kallas för OECD-NEA, Organisation for Economic Co-operation 

and Development- Nuclear energy agency. I detta forum är flera länder medlemmar, bland 

andra Australien, Kanada, Danmark, Island och Sverige, för att nämna några.  

I PRISME-projektet, (NEA/CSNI/R, 2012), ingick tre större forskningsområden vilka bestod 

av att undersöka utbredningen av värme och rök från ett brandrum till angränsande rum, se 

vilken inverkan värme och rök har på säkerhetskritiska system samt att utreda 

ventilationssystemets förmåga att begränsa värme- och rökspridning. Under fem omgångar 

utfördes mer än 35 storskaliga försök på anläggningarna i Cadarache, Frankrike. 

Den svenska delen i projektet beskrivs bland annat i en artikel av (Wahlqvist, et al., 2013). 

Här redogörs för projektets syfte som bland annat bestod av att validera en ny 

beräkningsfunktion i FDS för ventilation, HVAC- funktionen, se kapitel 3.2.1, mot de 

experiment som utfördes i PRISME- projektet. Fyra testserier från fullskaleförsöken i 

PRISME-projektet låg här till grund för valideringen.  

I en av de utgivna rapporterna från försöken (Wahlqvist, et al., 2011) redovisas bland annat 

valideringsresultaten med HVAC- funktionen i FDS. Försöksobjektet bestod av fyra rum på 

vardera 120 m
3
 med en intilliggande korridor. Konstruktionen var av 0,3 m tjock betong med 

ett mekaniskt ventilationssystem som förband de olika rummen. Läckagearea, fläktens 

kapacitet och brandeffekten var parametrar som fick variera. Genom att bygga upp ett 

identiskt scenario i FDS kunde då HVAC- funktionen valideras. Parametrar som framför allt 

jämfördes mellan experimenten och FDS var brandeffekten, rökgaslagrets höjd, massflöde, 
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tryck och temperaturer. Detta gjordes med fullgott resultat och det visade sig att funktionen 

hade en bra överrensstämmelse med de riktiga försöken. En sak som kan ha föranlett det 

goda resultatet kan dock ha varit att vissa parametrars värden, såsom brandeffekten var känd i 

förväg, då den togs från experimenten. Den kan i verkligheten vara svår att förutsäga. En 

slutsats som kunde dras från försöken var att FDS, med ventilationsberäkningar kopplat till 

sig, hade en god förmåga att förutse bland annat plötsliga tryckökningar samt 

ventilationssystemet påverkan av branden.  

2.2 Lagstiftning och rekommendationer  

Boverkets byggregler är den lagstiftning som reglerar byggnaders utformning. När detta 

examensarbete skrevs var det BBR 20, Boverkets byggregler 20, som var den gällande 

lagstiftningen.  De krav som ställs på byggnaders ventilationssystem ur brandsynpunkt 

beskrivs nedan.   

”Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas och hängas upp så att skyddet mot 

brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. Risken för brandspridning 

på grund av värmeöverföring genom luftbehandlingsinstallationer till brännbara material i 

andra brandceller ska beaktas. Installationerna ska utformas så att alla delar som krävs för 

att upprätthålla skyddet klarar den temperaturökning som de kan förväntas utsättas för.” 

(BFS 2013:14) 

Ur det allmänna rådet ovan framgår det att luftbehandlingsinstallationer mellan brandceller 

ska utformas så att de klarar att upprätthålla brandcellsgränsen under en avsedd tid så att ett 

tillfredställande skydd mot spridning av brand och brandgaser fås. Brandspridning på grund 

av värmeöverföring genom ventilationskanaler är något som bör beaktas för att minimera 

brandspridning mellan brandceller. Därför bör samtliga kanaler som går igenom en 

brandcellsgräns isoleras. 

I BBR 20 kapitel 5:255 beskrivs det hur ventilationstekniska brandskydd kan utformas för att 

uppfylla de allmänna råden som finns i BBR. Brandspjäll och fläktar i drift vid brand är två 

exempel på ventilationstekniska brandskydd. Dessa tekniska brandskydd ska utformas med 

motsvarande avskiljande förmåga som gäller för brandcellsgränsen så att brand- och 

brandgasspridning förhindras via ventilationssystemet.  
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Att uppfylla BBR:s krav kan antingen göras genom förenklad dimensionering enligt BBR 20 

kapitel 5:111 eller genom analytisk dimensionering enligt BBR 20 kapitel 5:112. Vid 

analytisk dimensionering görs avsteg från lagstiftningens allmänna råd. Denna 

dimensionering måste verifieras så att den nya lösningen är lika bra eller bättre än 

lagstiftningens allmänna råd. Vid verifieringen bör hela byggnadens brandskydd ses ur ett 

helhetsperspektiv. Enligt kapitel 5:112 måste byggnader i brandskyddsklassen Br0 

(byggnader med mycket stort skyddsbehov, ex: större sjukhus, byggnader högre än 16 

våningar, stora samlingslokaler etc.) alltid utformas med analytisk dimensionering. 

Boverket har även tagit fram ett dokument som ger råd kring hur analytisk dimensionering 

ska utföras, BBRAD 3 – Analytisk dimensionering av brandskyddet (Boverket, 2013). 

Verifiering av en analytisk dimensionering kan enligt denna rapport utföras på tre olika sätt; 

kvalitativ bedömning, kvantitativ bedömning eller scenarioanalys. 

Kvalitativ bedömning 

En kvalitativ bedömning kan enligt (Boverket, 2013) göras när avvikelserna från de allmänna 

råden är begränsade och osäkerheterna för hur brandsäkerheten påverkas är små. En 

riskidentifiering, det vill säga där aktuella risker i objektet identifieras, bör ligga till grund för 

den analytiska dimensioneringen. Verifiering vid en kvalitativ bedömning kan utföras på 

olika sätt, till exempel genom beräkningar, statistik, logiska resonemang eller beprövande 

metoder.  

Kvantitativ bedömning  

Enligt (Boverket, 2013) ligger utgångspunkten för en kvantitativ bedömning i de scenarion 

som har analyserats fram i riskidentifiering. Ur varje scenario beaktas sannolikhet och 

konsekvens vid en mängd olika utfall. Verifiering med en kvantitativ bedömning bör bestå av 

en känslighetsanalys som identifierar vilka variabler som har stor påverkan på säkerheten vid 

de olika scenariona.  

Scenarioanalys 

Verifiering genom en scenarioanalys beskrivs i (Boverket, 2013) vilken utgår ifrån att en 

byggnads brandskydd utsätts för olika scenarion som har identifierats. De scenarion som tas 

fram ska vara de som mest troligt inträffar samt de som anses vara värst ur brandsynpunkt. 
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Verifieringen bör innefatta en känslighetsanalys för att studera vilka variabler som har stor 

inverkan på byggnadens säkerhet.  

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen är en analys som bör utföras som en del i den analytiska 

dimensioneringen för att verifiera analysens trovärdighet samt bedöma huruvida 

brandskyddet är tillfredsställande eller inte. Den bör som tidigare nämnts genomföras som en 

del av den kvantitativa bedömningen och scenarioanalysen. Analysen innebär att variabler 

som kan ha stor inverkan på resultatet undersöks. Variabler som ofta tas med i en 

känslighetsanalys är brandeffekt, tillförlitligheten till tekniska system och 

utrymningsparametrar (Boverket, 2013).  

2.2.1 Utformning av ventilationssystem utifrån BBRAD 3 allmänna råd 

I BBRAD 3 kapitel 4.2.1 (Boverket, 2013) finns det även råd om hur det ventilationstekniska 

brandskyddet kan utformas genom analytisk dimensionering för att uppfylla lagstiftningens 

krav. Utformningen kan se ut på olika sätt men samtliga metoder förutsätter att en verifiering 

av ventilationssystemet utförs genom beräkningar eller med provning som underlag. I 

verifieringen bör tryckfall och termiska stigkrafter i vertikala kanaler som följd av de heta 

brandgaserna beaktas.  

Vanligt förekommande utformningar av ventilationssystemet enligt (Boverket, 2013) är bland 

annat fläktar i drift eller fläktar i kombination med andra brandskyddstekniska lösningar. 

Tryckavlastning av brandrummet och/eller ventilationskanaler i ett tidigt stadium med 

exempelvis automatisk brandlarm kan vara en annan lösning som uppfyller lagstiftningens 

krav. Syftet med tryckavlastning är att minska risken för brand- och brandgasspridning till 

andra brandceller. Tryckavlastning av ventilationskanaler bör tillämpas för utrymmen i 

skyddsnivå 1, se kapitel 2.2.2.  
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2.2.2 Godtagbar exponering vid brandgasspridning i ventilationssystem 

I BBRAD 3 kapitel 4.2.4 (Boverket, 2013) framgår det vad som är godtagbar exponering vid 

brandgasspridning i ventilationssystem.  

”För brandceller i skyddsnivå 1 bör acceptabelt gränsvärde för brandgasspridning vara 1 % 

av den mottagande brandcellens volym. ”(BFS 2013:12)  

”För brandceller i skyddsnivå 2 bör acceptabelt gränsvärde för brandgasspridning vara 5 % 

av den mottagande brandcellens volym.” (BFS 2013:12) 

Enligt (BFS 2013:12) är skyddsnivå 1 brandceller som innehåller utrymningsvägar alternativt 

sovande personer, där verksamhetsklasserna Vk3, Vk4, Vk5B och Vk5C, kan tänkas ingå. 

Övriga brandceller kan klassificeras till skyddsnivå 2.  

Nedan följer en tabell över hur olika verksamheter klassificeras enligt BBR 20.  

Tabell 1 Klassificering av olika verksamheter enligt Boverkets byggregler 20. (BFS 2013:14). 

Vk Exempel 

1 Kontor, industri 

2A Publika lokaler < 150 personer, vårdcentral 

2B Samlingslokal > 150 personer, varuhus, biograf 

2C Samlingslokal > 150 personer, nattklubb, pub 

3 Bostäder, vanliga bostäder, seniorbostäder, trygghetsbostäder 

4 Tillfälligt boende, hotell, vandrarhem  

5A Förskolor 

5B Behovsprövade boenden, särskilda boenden 

5C Sjukhus 

5D Verksamheter där personer hålls inlåsta, fängelse, häkte 

6 Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand, pappersindustrier 
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(1)       (2)          (3)        (4)       (5) 

     

   

 

3 Teori 

I detta kapitel kommer först en beskrivning av hur brandgasspridning via ett 

ventilationssystem kan ske. Programvaran FDS kommer därefter att beskrivas i korthet för att 

sedan fokusera på tilläggsfunktionen HVAC som är i huvudfokus i denna rapport. För mer 

information om programmet FDS hänvisas läsaren till grundaren NIST hemsida, nist.gov, 

alternativt till refererade rapporter i kapitel 3.2.  

3.1 Brandgasspridning via ventilationssystem 

För att fullständigt förstå hur brandgasspridning via ett ventilationssystem går till måste 

brandförloppets olika faser diskuteras. Detta för att veta när det finns risk för 

brandgasspridning. I och med detta kommer först ett generellt brandförlopp att visas innan 

teorin bakom brandgasspridning diskuteras mer djupgående.  

3.1.1 Brandförloppets olika faser 

Enligt (Karlsson, et al., 2000) är en brands utveckling omöjlig att förutspå då det är en mängd 

olika faktorer som spelar in, bland annat mängden brännbart material, brandens placering i 

rummet samt syretillförseln. Ett brandförlopp kan delas in i fem olika faser; 

Antändningsfasen (1), tillväxtfasen (2), övertändningsfasen (3), fullt utvecklad brand (4) och 

avsvalningsfasen (5).  Figur 1 visar när de olika faserna inträffar. 

  

 

 

Figur 1 Brandförloppskurvan beskriver en brands olika faser enligt (Bengtsson, 2001). 
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Det är under det tidiga brandförloppet, den så kallade tillväxtfasen, som utrymning förväntas 

ske och där tillgången till bränsle är avgörande för brandens fortsatta utveckling (Karlsson, et 

al., 2000). Vid rätt förutsättningar, det vill säga om branden har tillgång till rätt mängd 

bränsle och syre, kan branden nå övertändningsfasen och därefter gå till att bli en fullt 

utvecklad rumsbrand. I denna fas är det istället mängden syre som styr brandens fortsatta 

utveckling. Tillförs inget syre blir branden ventilationskontrollerad vilket betyder att 

oförbrända gaser bildas. Här kommer högst temperatur och tryck att uppstå där 

temperaturerna ligger mellan 700-1200°C (Karlsson, et al., 2000). När bränslet förbrukats går 

branden till avsvalningsfasen och temperaturen sjunker i brandrummet.  

Det är under den fullt utvecklade branden som högst tryck och temperatur uppkommer i 

brandrummet vilket skapar en tryckskillnad i byggnaden. Brandgaserna tenderar då att drivas 

dit det lägre trycket har uppstått för att söka tryckutjämning (Svensson, 2006), vilket i sin tur 

skapar en större påfrestning på ventilationssystemet.   

3.1.2 Fysiken bakom brandgasspridning 

När det brinner i ett rum kommer det frigöras energi vilket medför en temperaturökning i 

rummet (Ivarsson, et al., 1995). Detta bidrar till en termisk expansion av den volym luft som 

finns i utrymmet. Volymexpansionen kommer leda till en tryckuppbyggnad i rummet vilket 

kan benämnas som brandtrycket. Med volymexpansionen kommer även ett gasflöde att 

bildas vilket kan beskrivas som ett brandflöde (Jensen, 2002), se Figur 2.  

 

Figur 2 Faktorer som påverkar brandgasspridning i ett slutet utrymme. Figuren är en illustration från (Ivarsson, et al., 1995) 

och (Johansson, 2006). 
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I en härledning av (Jensen, 2002) tas formen för brandflöde fram med hjälp av en enkel 

energibalans, se ekvation 1 och den allmänna gaslagen, se ekvation 2. I energibalansen antas 

att det är massbalans i rummet, det vill säga att den mängd massa som tillförs rummet också 

förs ut, att det är konstant tryck i rummet samt att inga strålnings- eller värmeförluster sker 

till omgivningen, beskrivet i bland annat (Karlsson, et al., 2000). Nedan följer utryck som är 

hämtade från (Jensen, 2002). 

   
  

    
   [ ]  (1) 

där 

    Tillförd energi [J]  

     Luftvolymens massa [kg]  

     Värmekapacivitet vid konstant tryck [J/(kgK]   

     Temperaturändring [K]  

Känt att substansmängden,   
 

 
 kan den allmänna gaslagen skrivas som nedan: 

   
       

   
  (2) 

där 

    Volymändring [m
3
]  

   Luftvolymens massa [kg] 

   Allmänna gaskonstanten, 8,314 [J/(molK)]  

    Temperaturändring [K/s] 

   Luftens molekylvikt [kg/kmol] 

   Rådande tryck, 101 300 [Pa]  

   Substansmängd [g/mol] 
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Efter att ekvation (1) satts in i ekvation (2) kan ekvation (3) härledas fram: 

   
     

      
  (3) 

Känt att volymändringen per tidsenhet är brandflöde, ekvation (4) och att energi per tidsenhet 

är effekt, ekvation (5) kan brandflödet    beskrivas som nedan, ekvation (6).  

   
  

  
  Brandflöde [m

3
/s] (4) 

 ̇  
  

  
  Effekt [W] (5) 

Vilket ger: 

   
   

      
   (6) 

Ekvationen för brandflöde, ekvation (6) visar på att bland annat brandens effektutveckling 

har en stor inverkan på brandflödet. Ökar effektutvecklingen för branden kommer 

brandflödet att öka. Är branden instängd i ett rum kommer detta i förlängningen betyda att 

även brandtrycket ökar vilket i sin tur får ökad effekt på brandgasspridningen. Brandtrycket 

beror här på brandens effektutveckling, brandflödet, otätheter i rummet i form av 

läckageareor och ventilationssystemets utformning.   

3.1.3 Ventilationssystemets påverkan 

Hur ventilationssystemet utformas kan därmed ha en stor inverkan på hur stor mängd heta 

brandgaser som kommer att spridas. Det finns olika typer av system att tillgå vilka för sig kan 

utformas på olika sätt. Vanliga system är: 

• Självdragsystem (S-system) 

• Frånluftsystem (F-system) 

• Från- och tilluftssystem med eller utan värmeväxlare (FT-system eller FTX-system) 

I rapporten kommer fokus att ligga på brandgasspridning via ett FT-system, se kapitel 5. 
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FT-system, se Figur 3, har både en från- och tilluftkanal och är i drift även vid brand. FT-

systemet med fläkt(ar) är generellt sett känsligare ventilationssystem jämfört med ett F-

system ur brandspridningssynpunkt (Ivarsson, et al., 1995). Detta på grund av att 

brandgasspridning i dessa fall sker vid låga brandflöden (Jensen, 2002) och även via 

tilluftskanalen.  

Fläkt(ar) i drift är en bra metod att använda för att förhindra brandgasspridning via ett 

ventilationssystem. Med fläkt(ar) i drift kommer det inte ske någon brandgasspridning i det 

tidiga skedet enligt (Ivarsson, et al., 1995). Detta, på grund av att heta brandgaser kommer 

vandra i frånluften ut till fläkten vilket medför en tryckavlastning i brandrummet som 

fördröjer brandgasspridningen. 

 

Figur 3 Från- och tilluftssystem som använder sig av fläktar i drift vid händelse av brand. 

Gränsfallet för brandgasspridning är när brandtrycket är lika stort som fläktens så kallade 

dämningstryck (Ivarsson, et al., 1995). Ett dämningstryck är det maximala tryck som en fläkt 

kan generera. När brandtrycket är större än kanaltrycket i samlingskanalen kommer 

brandgaser att spridas via tilluftskanalen till den brandcell vars tilluftskanal ligger närmst 

brandrummets tilluftskanal.  

Brandgaser som sprids via samlingskanaler kan ha mycket varierande kemiska- och termiska 

egenskaper när brandgaser sprids vidare till angränsade brandcell. Samlingskanaler möjliggör 

att brandgasspridning sker till flera brandceller samtidigt. Det medför att mängden 

brandgaser kommer att delas ut på flera brandceller vilket bidrar till en lägre koncentration 

per lägenhet (Jensen, 2002).  
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Fenomenet ovan, beskrivet av (Jensen, 2002), kan illustreras med följande två fall av 

brandgasspridning via ett förenklat FT-system. De två fallen beskriver skillnaden i mängd 

brandgasspridning till de två övriga lägenheterna beroende på placering av brandlägenheten. 

 

I det första fallet, se Figur 4, är brandlägenheten placerad längst ifrån samlingskanalen av 

totalt tre lägenheter. Då tilluften trycker på brandgaserna i systemet kommer de att fördelas 

på samtliga lägenheter som ligger efter brandlägenheten i systemet. Förutsatt att inga 

brandtekniska installationer används innebär det att de ovanliggande lägenheterna kommer 

att få en viss mängd spridning.  

 

 

Figur 4 Brandgasspridning via ett ventilationssystem där branden startat på boendeplanet längst ner i systemet. Brandgaserna 

kommer mest troligt att delas upp på övriga lägenheter då dessa ligger på vägen i dess vandring genom systemet.  

Samma fenomen som ovan, beskrivs i Figur 5 med skillnaden att branden har flyttats upp en 

våning. Störst mängd spridning kommer att ske till lägenheten som ligger efter 

brandlägenheten i samlingskanalen vilket beror på ventilationssystemets utformning av 

anslutningar till samlingskanal samt brandgasernas stigkraft. Då brandgaserna till största del 

kommer spridas till en lägenhet blir detta, ur lagstiftningens perspektiv (Boverket, 2013), det 

mer kritiska fallet. 
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Figur 5 Brandgasspridning via ett ventilationssystem där branden startat på det mittersta boendeplanet i byggnaden. 

Brandgaserna kommer att vandra den kortaste vägen i systemet vilket i detta fall blir till lägenheten ovan brandlägenheten.  

3.2 FDS 

FDS (Fire Dynamics Simulator) är en CFD (Computational Fluid Dynamics) modell, 

utvecklad av NIST (National Institute of Standards and Technology), som räknar på 

värmegenererat flöde. Navier-Stokes ekvationer löses i programmet numeriskt där 

ekvationerna framför allt fokuserar på rök- och värmetransporter med anpassning till 

långsamma flöden (NIST, 2012a). Till programmet finns i sin tur ett program, SMV 

(Smokeview) där simuleringarna kan visualiseras.  

Simuleringsprogrammet släpptes, enligt (McGrattan, 2013), för första gången officiellt år 

2000 och var då tillämpbart för att simulera välventilerade bränder vid ideala förhållanden. 

Fem utgåvor har kommit sedan dess som har gett programmet en större flexibilitet och som 

ger bättre approximationer för bland annat pyrolys och förbränning. FDS 6 är den senaste 

utgåvan som släpptes 2012. Det som framför allt skiljer denna version mot övriga är att den 

erbjuder en ny funktion, HVAC där både naturlig- och mekanisk ventilation kan byggas in 

(NIST, 2012a).  

En genomgång av FDS har utförts av (Nystedt, et al., 2011) där det framgår att programmet 

framför allt är anpassat till det tidiga brandförloppet där branden fortfarande är välventilerad. 
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Programmets komplexitet kräver även att användaren har kunskap kring exempelvis hur 

uppbyggnaden av beräkningsdomänen bör utföras samt material- och omgivningsparametrars 

indatavärden och inverkan på resultatet. Vidare beskriver de FDS huvudsakliga 

användningsområden, där det bland annat kan användas till att beräkna tid till antändning hos 

olika material, bestämma aktiveringstider hos detektorer, simulera brandgasspridning, utföra 

utrymningssimuleringar etc.  

I enlighet med (NIST, 2012a) beskriver de även att rummet/byggnaden för vad som ska 

undersökas måste delas in i ett rutnät, så kallade grids. Ekvationer för massa, rörelsemängd 

och energi kan därefter lösas inom varje ruta, även kallad gridcell. Temperatur, värmeflöde, 

turbulens, strålning och flamspridning är några av de parametrar som också kan beräknas i 

FDS. Det finns dock en del osäkerheter med vissa av dessa parametrar vilket medför att de 

bör beaktas med försiktighet. I en verifierings- och valideringsstudie (RES & EPRI, 2007), 

utförd på uppdrag av USA:s kärnkraftmyndighet NUREG, finns en sammanställningstabell 

över parametrar som i en FDS-simulering är mer eller mindre tillpålitliga. Studien är utförd 

på FDS 4.06 men kan till viss del beaktas även vid användandet av nyare versioner då allt 

ännu inte förbättrats. Några av de parametrar som enligt studien bör hanteras med försiktighet 

är sotkoncentrationen, flamtemperaturen samt väggtemperaturen medan rummets tryck och 

temperaturer i övre rökgaslagret är mer tillförlitliga parametrar. Den kompletta tabellen finns 

i rapporten (RES & EPRI, 2007).  

Ju mer som händer på en liten yta, desto finare rutnät i beräkningsdomänen, den så kallade 

meshen, bör definieras för att få ett så bra resultat som möjligt. Mindre celler betyder dock att 

beräkningstiden ökar. Det kan krävas att användaren förfinar meshen gradvis till dess att den 

optimala storleken har hittats för den aktuella modellen. Den gridstorlek som kan krävas för 

att på ett korrekt sätt simulera en brand kan enligt FDS användarmanual (NIST, 2012a)  

beräknas och kontrolleras genom att bestämma en dimensionslös variabel med hjälp av 

ekvation (7).  

   (
 ̇

      √ 
)

 
 

 (7) 
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där  

  = Brandens karakteristiska diameter [m] 

 ̇= Brandens effektutveckling [kW] 

Den aktuella gridstorleken kan då fås genom att beräkna     ⁄ , där    är cellens storlek. Ju 

större kvoten blir, desto fler beräkningar kan genomföras utan att resultatet medför större 

osäkerheter. Kvoten bör ligga mellan 5-10 men kan ibland uppgå till runt 20 (Nystedt, et al., 

2011). Antalet gridceller i varje riktning bör även uppfylla sambandet 2
u
3

v
5

w
 där u, v, w är 

heltal i x-, y- respektive z-led (NIST, 2012a).  Detta för att skapa numerisk stabilitet i 

beräkningarna.  

Vid större beräkningsmodeller, där det finns möjlighet att beräkna filen med flera kärnor, kan 

ett objekt delas in i flera mesher, så kallade multipla mesher (NIST, 2012a). Detta betyder att 

mindre viktiga delar, det vill säga där det beräknas inte hända så mycket, kan tilldelas en 

grövre mesh än till exempel där branden är placerad. Detta gör att beräkningarna går 

snabbare eftersom att flera beräkningsdatorer kan användas på en och samma fil. 

Brandmeshen bör i dessa fall prioriteras då det generellt sett är här det händer mest.  

I en rapport av BIV, Förening för brandteknisk ingenjörsvetenskap, (BIV, 2013), framarbetad 

i ett samarbete mellan representanter från brandkonsultföretag och svenska forskningsinstitut, 

trycker de på vikten av att det ska finnas ett tydligt syfte med en FDS-simulering. Detta, då 

vissa antaganden/förenklingar kommer att behöva göras i modellen. Finns det inget direkt 

syfte med simuleringen kan det vara svårt att göra relevanta förenklingar i modellen. Deras 

förslag på arbetsmetodik vid CFD-simuleringar är, efter att ett tydligt syfte definierats, att 

bestämma dimensionerande scenarion, välja beräkningsmodell, utföra beräkningarna, värdera 

resultatet, genomföra en känslighetsanalys och till sist dokumentera resultatet. Mer 

information om vad respektive steg innebär och hur simuleringen bör genomföras för att 

dementera eventuella felkällor i modellen finns i rapporten (BIV, 2013).   

I FDS valideringsrapport från NIST (McGrattan, et al., 2013c) har det gjorts 

valideringsstudier av vissa parametrar i programmet. Valideringen innebär i dessa fall 

jämförelser mellan valda scenarion och experiment samt en kvantifiering av de osäkerheter 

som finns i och med de olika mätningarna. Det kan därmed vara bra att titta igenom dessa, i 

kombination med exempelvis studien av (RES & EPRI, 2007), innan programmet används 
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för att se vilka parametrar som det finns större osäkerheter kring i syftet att exempelvis kunna 

bestämma vilka förenklingar som kan vara relevanta att göra.  

3.2.1 HVAC- funktionen 

HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) är den nya tilläggsfunktionen i FDS 6 för, i 

huvudsak, uppbyggnad av ventilationssystem i ett objekt. Den har funnits med i FDS 5.5.2, 

dock var den versionen begränsad då exempelvis in- och utflödens egenskaper, såsom 

temperatur och massflöden, var fördefinierade (Floyd, 2012). Enligt (Floyd, 2012) kunde 

detta exempelvis innebära instabilitet i rökgasernas utbredning samt vid beräkning av 

temperaturer. Programmet hade även problem då större läckageareor skulle modelleras. En 

förbättring av programmet gjordes därmed till version 5.5.3 men modellen var fortfarande 

begränsad och konfigurerade dåligt med MPI-versionen av FDS. I FDS 6 har modellen 

utvecklats ytterligare för att då bygga bort problemen med funktionen.  

Koduppbyggnad 

Jason Floyd, Hughes Associates, Inc, som skrivit HVAC- rutinen, beskriver att i upprättandet 

av rutinen hade de två alternativ, antingen så kunde ett HVAC- system beräknas med CFD- 

lösningen genom att dessa program helt konfigurerades (Floyd, 2011a). Detta skulle i sådana 

fall innebära långa simuleringstider då det skulle krävas en väldigt fin gridcellsindelning för 

att på ett korrekt sätt kunna visa på alla fenomen i systemet, samtidigt som det skulle ta tid att 

validera resultatet för användaren. Istället löste de problemet genom att föra in en förenklad 

beräkning med hjälp av MELCOR-algoritmer, vilket är en kod från USAs 

kärnkraftsreglerande kommission (United States Nuclear Regulatory Commission) för analys 

av inneslutna objekt. Detta gjorde att HVAC inte helt behövde sammankopplas med CFD- 

beräkningarna.   

Ett HVAC- system bygger på noder (nodes) och kanaler (ducts) som kopplas samman till 

varandra eller till FDS- domänen. Systemet beräknas därefter med, i huvudsak, tre ekvationer 

(Floyd, 2011a). Den första ekvationen beräknar bevarandet av massa (ex: den massa som 

flödar in i en nod, flödar också ut), ekvation (8). Den andra ekvationen används för att 

beräkna bevarandet av energi (ex: den energi som flödar in i en nod, flödar ut), ekvation (9). 

Den tredje ekvationen används i sin tur för att beräkna bevarandet av rörelsemängd (ex: 

flödesförluster i kanaler, tryckökningar på grund av yttre källor så som fläktar, höjdskillnader 

etc.), ekvation (10).  
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där  

A= Flödesarea [m
2
]  K= Förlustkoefficient [-]  P= Tryck [Pa] 

h= Entalpi [J]   L= Kanallängd [m]   u= Hastighet [m/s]  

g= Tyngdkraft [N]  t= Tid [s]    ρ= Densitet [kg/m
3
] 

i, k= Noder [-]   ΔP= Fläkttryck [Pa]   Δz= Höjdskillnad [m] 

j= Kanaler [-] 

Antagandet att den massa och energi som flödar in i en nod också måste flöda ut kan göras då 

noder saknar volym och därmed inte får några förluster. Massan och energin beror både på de 

värden som CFD- och HVAC- modellen beräknar. I en härledning av (Floyd, 2011b) skrivs 

momentekvationen däremot om så att den blir tidsberoende, där tryckökningen uppskattas 

utifrån den ökning som skedde i tidssteget dessförinnan. Det egentliga trycket för det 

tidssteget kan därmed inte användas i beräkningarna då HVAC- och CFD-modellen inte är 

direkt kopplade till varandra. Detta gäller för de noder som är kopplade till FDS-domänen. 

Noder som är sammankopplade inne i ett HVAC- system, så kallade ”internal nodes”, kan 

däremot lösas utan det uppskattade trycket.  

I likhet med tryckberäkningarna så använder HVAC de värden som CFD beräknat vid ett 

tidigare tidssteg då randvillkoren vid in- och utflöden av systemet ska bestämmas 

(McGrattan, et al., 2013a). Dock anses detta inte utgöra någon större felkälla då FDS tidssteg 

generellt sett är mycket mindre än en sekund och förändringarna därmed inte hinner bli så 

stora mellan tidsstegen.  
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I (Floyd, 2011b) presenteras de lösningssteg som har introducerats genom HVAC- 

funktionen.  

Lösningssteg:  

1. FDS uppdaterar densitetslösning. 

2. Temperatur, tryck, densitet och andra produkter, så som sotpartiklar från branden, 

bestäms för varje HVAC nod kopplad till FDS gasfas-lösning.  

3. HVAC beräknas.  

4. HVAC- beräkningar används för att uppdatera de randvillkor för väggar som FDS 

beräknat.  

5. FDS fortsätter sin lösning till nästa steg och uppdaterar sin lösning om resultaten 

skulle skilja sig åt.  

Den fullständiga härledningen av hur HVAC räknar finns beskriven i FDS 6 tekniska guide 

(McGrattan, et al., 2013a). 

Funktioner i HVAC- modellen 

I HVAC- modellen finns ett antal funktioner som kan användas och som beskrivs utförligt i 

användarmanualen för FDS 6 (NIST, 2012a). Hur funktionerna beräknas fram går att finna i 

FDS 6 tekniska guide (McGrattan, et al., 2013a) och hur de verifierats finns beskrivet i FDS 

verifikationsguide (McGrattan, et al., 2013b).  

Några av de funktioner som kan föras in genom HVAC- funktionen är följande (NIST, 

2012a):  

Kanaler (ducts) vilka kan beskriva flöden i positiv- och negativ riktning. För kanalerna 

ansätts en tvärsnittsarea i [m
2
] och/eller en diameter i [m] alternativt en omkrets i [m]. Anges 

enbart en diameter på kanalen beräknar programmet arean antaget en cirkulär kanal. Är inte 

kanalen cirkulär anges omkretsen tillsammans med arean vilket gör att en hydraulisk 

diameter beräknas för att kunna kalkylera fram flödena i kanalen.  

Förluster i kanalerna kan anges i både positiv- och negativ riktning. En grovhet på rören kan 

definieras i [m] för att kunna beräkna fram en friktionsfaktor. Längden på en kanal beräknar 

programmet fram genom att anta en rak linje mellan de två noder som kanalen 
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sammanbinder. Om denna längd skulle skilja sig mot vad användaren vill nyttja går den att 

definiera för sig.  

Noder kan exempelvis kopplas till en yta (VENT) vid in- och utflöden eller koppla samman 

kanalerna i HVAC- systemet. En nod kan antingen vara ”ambient” vilket betyder att den är 

kopplad till omgivningen och minst en kanal, ”internal” som anger en nod inne i systemet 

och som är kopplad till minst två kanaler eller ”vent endpoint” vilket betyder att noden är 

kopplad till en kanal samt till en yta (VENT). Denna yta (VENT) illustrerar här ett 

ventilationsdon. Noden kopplar således samman HVAC- systemet med FDS- domänen. En 

nod kan också bli angiven ”auto” vilket betyder att HVAC själv förutser vad noden har för 

egenskaper av de ovan nämnda.  

Nodens position anges i x-, y- och z-led om den inte är angiven som en ”vent endpoint” eller 

som ”ambient” vilket gör att den kopplas till den ytan. Förluster kan här beskrivas i olika 

flödesriktningar. 

Fläktar anges till en kanal för vilken riktningen bestäms mellan två noder. Det finns tre olika 

fläktmodeller att välja emellan. Dessa är ett konstant flöde, en kvadratiskt fläktmodell 

alternativt en modell som användaren själv får ange. Det konstanta flödet anges i [m
3
/s] 

medan den kvadratiska fläktmodellen anges genom att specificera ett maximalt flöde i [m
3
/s] 

samt ett maximalt tryck i [Pa]. Den kvadratiska fläktmodellen är en förenklad fläktkurva 

vilken definierar trycket som proportionellt mot kvadraten av volymflödet. En egen 

fläktkurva kan även anges i en tabell där tryckfall [Pa] ställs mot volymflöden [m
3
/s].  

För fläktmodellerna kan flödesförluster definieras när fläkten inte är igång. Genom att 

definiera en rampfunktion kan även fläktens kapacitet öka med tiden fram till dess att 

definierat flöde uppnåtts.  

Spjäll kan antingen kan vara fullt öppna eller fullt stängda. Något mellanläge finns därmed 

inte för tillfället. Dessa anges genom funktionen ”HVAC_damper” till en kanal.  

Filter kan definieras genom att bland annat ange dess filteregenskaper för olika ämnen men 

även filtrets egenskaper över tid. ”CLEAN_LOSS” är här ett sätt att definiera 

flödesförlusterna genom filtret när det är nytt. Effektiviteten hos filtret kan även anges genom 

att ansätta ett värde mellan 0 och 1 där 0 betyder att filtret inte avskiljer några produkter alls 

medan 1 betyder att filtret fångar upp allt. Hur filtrets egenskaper förändras över tid kan 
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anges genom att definiera en linjär flödesförlustmodell där antingen ”LOSS” eller 

”RAMP_ID” anges.  

”LOADING” kan anges för att definiera hur mycket av den initiala lasten i [kg] som filtret 

filtrerar bort för varje produkt angivet. ”LOADING_MULTIPLIER” anger filtrets totala last 

när förluster beräknas.  

Luftspolar (aircoils- heating/cooling) används inom en kanal för att tillsätta värme eller 

kylning till systemet. Detta utförs i HVAC genom att tillföra ett luftflöde över en 

värmeväxlare som innehåller ett kylt medium i form av en vätska eller liknande. Med 

”COOLANT_MASS_FLOW ” kan en flödeshastighet till vätskan anges i [kg/s] där 

”COOLANT_SPECIFIC_HEAT” anger vätskans specifika värmekapacitet i [kJ/(kgK)] och 

”COOLANT_TEMPERATURE” anger inflödestemperaturen hos vätskan i [°C].  

Funktionen kan öka med tiden till ett specificerat värmeväxlingsvärde där 

värmeväxlingsvärdet (heat exchange rate) anges genom ”FIXED_Q” som ett konstant värde 

mellan luftspolen (aircoil) och luften. Ett negativt värde betyder då att värme förs bort ifrån 

systemet. Vid användandet av ”AIRCOIL” kan även värmeväxlarens effektivitet 

”EFFICIENCY” anges som kan ha ett värde mellan 0 och 1. Värdet 1 betyder här att 

temperaturerna på vardera sida av värmeväxlaren är densamma.  

Läckage, har funnits med tidigare men då läckage kan ses som en mindre kanal mellan två 

utrymmen medför beräkningen med HVAC- modellen, istället för med CFD- modellen, att 

instabiliteten med större läckageareor har reducerats.  

Läckage kan nu anges genom att definiera tryckzoner (pressure zones) genom att använda 

”ZONE” och ange dess koordinater i x-, y- och z-led. En zon tillges en area i [m
2
] där luft 

kan tillåtas transporteras igenom, till alternativt från en annan zon. Som default finns en ”zon 

0” definierad i programmet. ”Zon 0” blir den omgivande zonen då en zon har definierats. När 

en tryckzon anges måste den vara inom ett område som är avskilt från den resterande 

domänen genom exempelvis en obstruktion, i form av en vägg eller liknande.  

  



 

 
25 

4 Metod 

I kapitlet kommer de sökmetoder samt insamlingsmetoder som använts i studien att 

beskrivas. En redogörelse för de metoder som använts vid modelluppbyggnad samt analyser 

och hantering av resultatet kommer även att tas upp i denna del av rapporten.  

4.1 Sökmetoder 

Universitetsbiblioteket LRC:s sökmotor PRIMO har till största delen använts i arbetet vid 

sökning av information. Även allmänna sökmotorer har använts där sökorden framför allt 

innehållit fraser som: ventilationssystem, brandgasspridning, FDS, HVAC, BBR, analytisk 

dimensionering med flera.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

En litteraturstudie har genomförts där sekundär data till största delen använts i arbetet. 

Metoden innebär att källor från andras arbeten och liknande har nyttjats (Björklund, et al., 

2012). En del informella telefonintervjuer samt ett fåtal besöksintervjuer har utförts med 

sakkunniga på området för att få mer kunskap kring hur exempelvis viss information ska 

användas vid just den här studien. I dessa fall har intervjuobjekten, antingen arbetat på 

företaget som arbetet skrivits i samarbete med alternativt varit sådana som är experter inom 

sin disciplin. Det innebär därmed att en del primär data (Björklund, et al., 2012) även 

förekommit i arbetet. 

Experiment i form av simuleringar har utgjort resultatet i denna studie. Dessa har utförts i 

kombination med de ovan nämnda intervjuerna för att försäkra att realistiska indatavärden 

användes i analyserna. 

4.3 Modelluppbyggnad 

Vid uppbyggnaden av modellen har en verklig byggnad använts som utgångspunkt. Det 

program som främst användes för att bygga modellen var FDS 6.0.1 med Smokeview 

versionen 6.1.5. Ett grafiskt program, PyroSim 2014, användes vid uppbyggnaden vilket är 

kopplat till FDS och som gör det enklare att rita upp och se komplexa geometrier. I PyroSim 

kunde därmed en ritning från objektet läggas in för att kunna rita upp byggnaden skalenligt. 

Byggnaden ritades i skalan 1:1 men med vissa förenklingar, såsom ventilationssystemets 
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uppbyggnad, se kapitel 5.2. Dessa antaganden gjordes i dialog med handledarna för projektet 

alternativt genom jämförelser med tidigare utförda simuleringar i FDS. Koden som 

upprättades i PyroSim visas i Bilaga 1- FDS indatafil.  

Sju simuleringar genomfördes där varje simulering tilläts gå i 1800 sekunder för att säkert 

veta att branden hunnit bli ventilationskontrollerad. Simuleringarna kördes till största del på 

ett cluster som finns på företaget Briab Brand & Riskingenjörerna AB där 16 kärnor kunde 

användas. Även ett cluster på LTU användes samt ett cluster som SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, använder. Användandet av fler kärnor än de som finns att tillgå på en 

vanlig persondator ansågs vara nödvändigt då simuleringarna i annat fall skulle ta orimligt 

lång tid.  

4.4 Analysmetod 

Då det var ventilationssystemet som var i fokus i denna studie valdes det att analyseras enligt 

analytisk dimensionering. Indatavärden valdes utifrån de bestämmelser som ges i 

byggreglerna (Boverket, 2013) samt i ett vägledningsdokument för CFD-analyser (BIV, 

2013). En variant av en scenarioanalys, se kapitel 2.2, användes som analysmetod då 

byggnaden endast utsattes för ett scenario som ur ventilationssynpunkt ansågs vara det värsta 

tänkbara scenariot.   

Känslighetsanalysen utfördes i form av en parameterstudie. De olika parametrarna som tilläts 

variera, beskrivna i kapitel 6, valdes genom diskussion med handledarna. I huvudsak var 

detta parametrar som hade en inverkan på de fysikaliska alternativt byggnadstekniska 

detaljerna i programmet. Detta då det ansågs vara mest relevant, dels utifrån det som tidigare 

gjorts på området men även ur dimensioneringssynpunkt. I analysen jämfördes bland annat 

hur mycket spridning som skedde genom ventilationssystemet samt tryck och temperatur 

utifrån vilken parameter som tillåtits variera.  

Ventilationssystemet kontrollerades även i en simulering utan brand för att kontrollera att 

systemet var korrekt uppbyggt och att det levererade korrekt flöden till varje boendeplan. De 

uppkomna flödena i brandfallet analyserades för att kunna bedöma det resterande resultatets 

tillförlitlighet.  
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4.5 Hantering av resultat 

För att förenkla hanteringen av utdata skapades ett beräkningsdokument i Officeprogrammet 

Excel, där utdata fördes in och diagram kunde skapas per automatik. Detta för att inte behöva 

göra om samma procedur för respektive fall.   
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5 Modell 

Modellen beskrivs i detta kapitel, allt från byggnadens utformning till de större antagandena 

och förenklingarna som gjordes vid uppbyggnaden av modellen.   

5.1 Byggnaden 

Bygganden är ett flerbostadshus på totalt sex våningsplan. Antal boendeplan i byggnaden är 

fyra stycken där källarplanet består av förråd samt gemensamma utrymmen. Varje 

boendeplan består i sin tur av tre lägenheter på ungefär 62, 73 respektive 87 m
2
. Nedan följer 

en fasadritning för byggnaden med de olika våningsplanen markerade, Figur 6.  

 

Figur 6 Fasadritning över objektet där de olika boendeplanen presenteras. 

Ventilationssystemet i byggnaden består av ett FT-system, det vill säga ett från- och 

tilluftssystem, vilket är ett vanligt förekommande system i flerbostadshus. Fläkten som driver 

detta ventilationssystem är placerad på vindsplanet. Byggnaden är i Vk 3, se Tabell 1 med 

skyddsnivån 1 vilket betyder att gränsen på brandgasspridning till den mottagande 

brandcellen är 1 % av dess volym enligt (BFS 2013:12), se kapitel 2.2.  

För att bestämma det mest kritiska brandscenariot utifrån ventilationssynpunkt, analyserades 

ventilationsritningarna tillsammans med Briab Brand & Riskingenjörerna AB. Analysen 

utfördes genom att granska ventilationssystemets utformning. För att hitta den mest kritiska 
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brandcellen studerades samlingskanalen/samlingslådan i ventilationssystemet. 

Ventilationskanalerna som är anslutna sist på samlingskanalen skulle därmed vara det mest 

kritiska fallet då brandgasspridning via tilluftkanalerna endast kommer ske till brandceller 

som är anslutna runt dess ingång. Brand på boendeplan 3 i lägenhet 102 skulle i den här 

byggnaden innebära störst påfrestningar på mottagande brandcell där brandgasernas termiska 

stigkraft skulle medföra att den mest utsatta brandcellen är lägenhet 105 på boendeplan 4, 

samma fenomen som beskrivet i kapitel 3.1.3 i Figur 5. Detta är lägenheten som befinner sig 

precis ovanför lägenhet 102 på boendeplan 3, se Figur 6.  

Figur 7 visar en ritning över ventilationssystemet i byggnaden.  

 

 

Figur 7 Ritning av ventilationssystemet på vindsplan. 

Gul markering i ventilationsritningen beskriver tilluftens flöde från fläkten genom 

samlingskanalen. Röd kanal beskriver tilluften till boendesplan 3 och grön till boendeplan 4. 

När brandgasspridning sker kommer brandgaser komma upp via röd ventilationskanal och 

sedan gå ner i grön kanal, vilket kan leda till kritiska förhållanden i lägenhet 105 på 

boendeplan 4. 
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Boendeplan 3 och 4 är likadana och en ritning över dessa finns nedan, Figur 8. Lägenhet 102 

är gråmarkerad i figuren och har en boendeyta på cirka 62 m
2
. Motsvarande lägenhet på 

boendeplan 4 heter lägenhet 105. Varje lägenhet är en egen brandcell vilka markeras med 

röda linjer. Blå markering visar var ventilationsschakten är placerade i byggnaden.  

 

Figur 8 Brandlägenheten, lägenhet 102 är här markerad i grått. Dessa lägenheter motsvarar på boendeplan 4 lägenhet 104, 

105 och 106 där lägenhet 104 är rakt ovanför lägenhet 101 och så vidare.  

5.2 Antaganden i modellen  

De främsta antagandena som behövts göras i uppbyggnaden av modellen finns beskrivna 

nedan. De beräkningar som gjordes för att exempelvis kontrollera att rätt gridstorlek 

användes i modellen samt för att bestämma läckagearean finns redovisade i Bilaga 2- 

Beräkningar i modellen.  

5.2.1 Gridstorlek 

På grund av de stora volymerna som skulle simuleras kördes simuleringarna med multipla 

mesher där brandmeshen hade högsta prioritet. För standardfallet valdes en gridcellsstorlek 

på 10 cm i lägenhet 102 och 105 där brandlägenheten delades in i fyra olika mesher och som 

sedan delades upp i höjdled för varje boendeplan. Gridstorleken på vindsvåningen ansattes 

till 20 cm och en mesh för vindpåverkan definierades utanför byggnaden, också den med en 
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gridstorlek på 20 cm. En kontrollberäkning utfördes enligt FDS användarmanual (NIST, 

2012a) för att kontrollera att gridcellsindelningen inte skulle medföra osäkerheter i 

beräkningarna, se Bilaga 2- Beräkningar i modellen. 

Figur 9 visar den valda meshindelningen för objektet.  

 

Figur 9 Meshindelning i objektet för boendeplan 3. Ett mindre rutnät representerar en finare gridcellsindelning. 

5.2.2 Väggar 

För att göra byggnadens struktur så verklighetstrogen som möjligt utgick definitionen av 

väggarna ifrån verkliga exempel. Detta gäller både fasadväggar, innerväggar och 

brandväggar. Viss förenkling gjordes dock i och med att exempelvis luftspalter negligerades 

då de var svåra att modellera in i FDS. I övrigt följer materialens generella egenskaper samt 

placeringen av materialen i väggen de ritningar som ges i Bilaga 3- Väggarnas uppbyggnad.  

5.2.3 Definition av brand 

Branden definierades med hjälp av SPREAD_RATE (NIST, 2012a) vilken låter branden 

spridas kvadratiskt längs en yta där brandbelastningen ökar till dess att den definierade 

effekten har uppnåtts. Detta för att illustrera ett transient brandförlopp.  

Bränslet definierades enligt (BIV, 2013), som i sin tur utgått ifrån Boverkets 

rekommendationer. Brandens kemiska sammansättning definierades med trä som grund 
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enligt Tabell 2. Den maximala effektutvecklingen sattes således till 5000 kW med en 

brandarea på 6,25 m
2
. Effektutveckling per kvadratmeter blev därmed 800 kW/m

2
 där 

tillväxthastigheten sattes som snabb då det är rekommenderat för bostäder, vilket gav ett 

värde på 0,047 kW/s
2
.  

Tabell 2 Den kemiska sammansättningen för bränslet. 

Variabel Indata 

Soot yield 0,01 

CO yield 0,005 

CO2 yield 1,33 

EPUMO2 11020 

C-atomer 3,4 

H-atomer 6,2 

O- atomer 2,5 

N- atomer 0 

Även placeringen av branden följde rekommendationerna från (BIV, 2013) där den 

placerades på en låda 0,5 meter över golvet, då en brand vid direkt placering på golvet kan ge 

onaturliga strömningar vid en simulering. Viktigt här var att få brandens startpunkt i mitten 

av en gridcell då cellerna aktiveras allt eftersom tiden går. Skulle startpunkten då vara i en 

korsning mellan två celler skulle det ta betydligt längre tid innan SPREAD_RATE- 

funktionen ger önskad spridning, vilket ger en felaktig simulering. För att inte skapa 

instabilitet i beräkningarna sattes brandens startpunkt till 30 sekunder in i simuleringen. 

5.2.4 Läckage  

Läckage definierades med hjälp av att bygga in tryckzoner i byggnaden. Läckagearean vid 

ytterfasaden beräknades och definierades utifrån de rekommendationer som (Klote, et al., 

2012) angivit för vilken luft kunde tillåtas strömma ut från brandlägenhetens zon till 

omgivningen, i programmet benämnd zon 0. Detta finns beskrivet i Bilaga 2- Beräkningar i 

modellen. Läckage mellan brandcellerna på samma boendeplan negligerades. Läckage tilläts 

endast förekomma på boendeplan 3 då det antogs vara där som läckage skulle komma att 

påverka brandscenariot mest. I övrigt tilläts inget läckage i byggnaden för att spara 

beräkningstid och minska risken för fel i beräkningarna. Liknande tryckzoner som 
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definierades på boendeplan 3 gjordes även på boendeplanen ovan, på grund av att det i annat 

fall blev instabilitet i beräkningsstegen, även om inget läckage tilläts.  

Figur 10 visar vilken yta som är definierad som zon 1. 

 

Figur 10 Den inre zonen, zon 1 markerad med den blå kvadraten i brandlägenheten. Luft kommer därmed tillåtas strömma 

från brandlägenheten ut till omgivningen, zon 0 enligt den definierade läckagearean. 

5.2.5 Fönster 

Då fönster spricker vid värmepåverkan var detta någonting som också var tvunget att tas med 

i modellen för att inte skapa en onaturlig tryckuppbyggnad vid simuleringen. För att inte ha 

ett luftflöde in i byggnaden redan ifrån början av simuleringen sattes kontrollpunkter på varje 

fönster. Då kontrollpunkten blivit 300°C skapades ett hål i fasaden vilket skulle simulera att 

fönstret sprack och luft kunde tillföras brandrummet från utsidan. Denna temperatur ansattes 

för att fönstren inte skulle gå sönder för tidigt, då fönster idag har andra energikrav vilka gjort 

dem mer värmebeständiga, samtidigt som fenomenet med fönsterbrott ändå ville illustreras. 

Temperaturen ansattes därmed till ett godtyckligt värde som i studien ansågs vara rimligt för 

fönsterbrott. Fönstrens placering och benämning i modellen finns markerade i Figur 11. 
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Figur 11 Fönstrens placering i modellen finns markerade med en orange cirkel i figuren där benämningen på fönstren står 

utskrivet ovanför alternativt bredvid markeringen. 

5.2.6 Vindpåverkan 

Genom att fönstren spricker kommer detta möjliggöra för vind att ta sig in i byggnaden. 

Vinden simulerades genom att ansätta en konstant vindhastighet i en specifik riktning, i det 

här fallet mot den fasadvägg där det finns flest fönster. Vinden ansattes genom att specificera 

vind som en yta (SURFACE) i programmet. Ytan gavs sedan till en VENT som definierats 

längst ut i randen av beräkningsdomänen. För att inte skapa instabilitet i beräkningarna så 

fick vinden öka linjärt de första 40 sekunderna till dess att det önskade vindhastigheten 

uppnåtts.   

5.2.7 Ventilationssystemets utformning 

Ventilationssystemet byggdes endast upp för de två översta boendeplanen, plan 3 och 4 samt 

vindsvåningen med endast ett tilluftsdon och ett frånluftsdon. En tilluftsfläkt och en 

frånluftsfläkt definierades även på vindsvåningen. Figur 12 visar modellen i PyroSim. 
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Figur 12 Byggnaden i PyroSim där boendeplan 3 och 4 samt vindsvåningen är modellerade. 

I Figur 13 visas en förenklad skiss över hur ventilationssystemet byggts upp i modellen och 

Figur 14 visar den förenklade uppbyggnaden av ventilationssystemet i programmet. I Bilaga 

5- Ventilationssystemets utformning, finns en utförligare beskrivning av ventilationssystemet 

och vilka indatavärden som använts i modellen.  

 

 

Figur 13 En förenklad ritning över ventilationssystemet. 
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Figur 14 Ventilationssystemets uppbyggnad i FDS där de orangea linjerna symboliserar ventilationskanaler och de gröna 

obstruktionerna symboliserar ventilationsdon. 

5.2.8 Ventilationsdonens utformning 

Ventilationsdonen för in- och utflöden modelleras i HVAC med hjälp av att definiera en yta 

(VENT) i programmet.  Arean på ytan måste definieras och i detta fall ansattes den till 0,25 

m
2
.  Ventilationsdonets utformning i modellen visas i Figur 15. 

 

Figur 15 En närbild på ett ventilationsdon i modellen där är den lila kvadraten i bilden är en VENT och noden är den 

orangea pricken i mitten av kvadraten.  
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5.2.9 Fläktkurva 

Fläktkurvan togs fram med hjälp av ventilationsexperterna på Briab Brand & 

Riskingenjörerna AB där de använde sig av ventilationsprogrammet PFS. Efter en kortare 

analys av ventilationssystemet konstaterades det att tryckfallet för systemet var relativt lågt. 

Målet var att fläkten skulle leverera ca 40 l/s till respektive lägenhet i byggnaden. 

Då HVAC- funktionen inte använder sig av injusteringsdon, som justerar så att rätt flöden fås 

i systemet och som finns i riktiga ventilationssystem, ändrades istället rördiametrarna på 

kanalerna för att få en jämvikt i systemet. Detta gav rördiametrarna som finns beskrivna i 

Figur 13. Tabell 3 visar de indatavärden som användes vid definieringen av fläktkurvan för 

den valda fläkten.  

Tabell 3 Indatavärden för fläktkurvan. 

Tryckfall [Pa] Flöde [m
3
/s] 

102 0,142 

331 0,095 

490 0,047 

 

  



 

 
38 

6 Parameterstudie 

Parameterstudien som genomfördes bestod av olika scenarion som upprättades för att 

undersöka hur olika parametrar påverkades av ändringar i byggnadstekniska detaljer samt 

andra fysikaliska egenskaper i modellen.  

I standardfallet användes följande indata:  

Tabell 4 Modellens indata i standardfallet. 

Dörrar Fönster Vind Materialegenskaper Läckage Brandegenskaper 

Alla 

öppna i 

lägenhet 

102 & 

105 

Öppnas vid 300°C 0 m/s Enligt Bilaga 3- 

Väggarnas 

uppbyggnad 

53,76 cm
2
 SPREAD_RATE 

med definition 

enligt kapitel 5.2.3 

Detta betyder att när exempelvis parameterstudie 1 scenario 2 nedan genomfördes behöll alla 

parametrar de värden som finns i Tabell 4 och endast den undersökta parametern varierades. 

Brandens egenskaper och placering var densamma i alla scenarion. Gridstorleken var samma 

i alla scenarion förutom i scenario 2- vind, där storleken ökades till 20 cm i hela byggnaden 

för att minska simuleringstiden. Vid detta scenario ansattes dessutom en mesh utanför 

byggnaden med en gridstorlek på 20 cm. I övriga scenarion negligerades denna mesh och 

gridstorleken ansattes enligt kapitel 5.2.1, det vill säga 10 cm i lägenhet 102 och 105 samt 20 

cm på vindsvåningen. Respektive scenario kördes fram till dess att branden blivit 

ventilationskontrollerad. 

6.1 Parametrar 

Jämförelsen bestod av att se vilken inverkan olika parametrar hade på: 

 Tryck 

 Temperatur 

 Mängd spridning av brandgaser i ventilationssystemet 

 Tid till spridning   

  



 

 
39 

De parametrar som varierades i respektive studie var följande:  

 Brandcellens storlek  

 Vind 

 Materialegenskaper 

 Läckage  

6.1.1 Parameterstudie 1- Brandcellens storlek 

Studiens syfte var att se hur de ovanstående parametrarnas värden påverkades av storleken på 

brandcellen. Detta då de allmänna råden enligt (Boverket, 2013) rekommenderar att 

scenarion som utförs med hjälp av analytisk dimensionering bör ta hänsyn till erfordrat 

luftflöde genom att öppna och stänga dörrar och fönster. 

Scenariobeskrivning 

Brandcellens storlek ändrades genom att hålla dörrarna i den brandutsatta lägenheten stängda 

eller öppna. Detta innebär att brandens syretillgång ökar alternativt minskar. Då dörrarna 

hölls stängda ansattes en läckagearea vid dörrarnas nederkant då det vanligtvis finns en sådan 

hos inomhusdörrar. Läckagearean definierades som 1 gridcell hög samt en dörrbredd bred. 

Detta innebar att läckagearean per dörr blev 0,09 m
2
. Detta är större än realistiskt, dock hade 

en mindre läckagearea krävt en mindre gridcellsstorlek i modellen. Det fanns inte möjlighet 

till att simulera detta i det här projektet vilket gjorde att arean anpassades till den aktuella 

gridcellsstorleken.  

Scenario1: Dörrar i lägenhet 102 (brandlägenheten) hålls öppna (Standardfall).  

Scenario 2: Dörrar i lägenhet 102 (brandlägenheten) hålls stängda.  
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6.1.2 Parameterstudie 2- Vind 

Syftet med denna studie var att kontrollera vilken påverkan ansatt vind hade på de 

ovanstående parametrarna. Detta då vinden vanligtvis inte tas med i simuleringar vilket gör 

det intressant att se hur pass stor inverkan den verkligen har.  

Scenariobeskrivning 

Vinden varierades vilken framför allt kan ha en inverkan på resultatet då fönstren går sönder. 

Tre scenarion genomfördes där det i standardfallet var vindstilla. Därefter kördes en 

simulering där vindhastigheten ansattes till den genomsnittliga vindhastigheten i Luleå under 

ett år för att sedan simulera ett scenario med en hög vindhastighet. Vindriktningen 

definierades så att den gick i riktning mot den sida på objektet där det finns flest fönster hos 

den brandutsatta lägenheten, se Figur 11.   

Scenario1: Vind utesluts från beräkningarna, det vill säga sätts till 0 m/s (Standardfall). 

Scenario 2: Vind ansätts till 3,3 m/s (medelhastighet i Luleå 1990-2004 enligt 

(Alexandersson, 2006)).  

Scenario 3: Vind ansätts till 10 m/s (frisk vind enligt (SMHI, 2014) då det ligger i mitten på 

den 12-gradiga Beaufort-skalan). 

6.1.3 Parameterstudie 3- Materialval 

Syftet med studien var att undersöka hur stor inverkan de omslutande väggarnas 

materialegenskaper hade på ovanstående parametrar. Parametern ansågs vara av relevans då 

material på väggar vanligtvis sätts till ”INTERT”, vilket betyder att värmeöverföring sker 

från gaserna till ytan medan ytan behåller omgivningens temperatur (NIST, 2012a). Detta kan 

leda till att brandgaserna kyls på grund av att väggarna inte värms upp, varför det kan vara 

intressant att undersöka vilken inverkan den egentligen har på resultatet.  

Scenariobeskrivning 

Materialegenskaperna hos väggarna testades genom att först definiera dessa enligt hur väggar 

brukar byggas i verkligheten. I det andra scenariot definierades väggarna som ”INERT” 

vilket är ett vanligt angreppssätt när simuleringar i FDS genomförs.  
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Scenario 1: Väggarnas materialegenskaper definieras enligt Bilaga 3- Väggarnas uppbyggnad 

(Standardfall). 

Scenario 2: Väggarna sätts till ”INTERT” (NIST, 2012a). 

6.1.4 Parameterstudie 4- Läckage 

Syftet med studien var att se om läckagearean ut från fasaden hade någon inverkan på 

resultatet. Detta då trycket i lägenheten kommer att öka alternativt minska beroende på vilken 

tryckavlastning som möjliggörs.  Denna parameter valdes framför allt då läckagearean kan 

vara svårdefinierad. Vilken inverkan den har på resultatet ansågs därmed vara relevant att 

undersöka vidare för att se dess betydelse vid dimensionering mot brand. 

Scenariobeskrivning 

Till en början beräknades och definierades läckagearean hos fasadväggen efter tabellerade 

värden enligt (Klote, et al., 2012), se Bilaga 2- Beräkningar i modellen. En ökning och en 

minskning av detta värde gjordes för att se vilken inverkan detta hade på resultatet. Detta kan 

ses som en del av scenario 3 då läckagearean i förlängningen är en del av de 

materialegenskaper som väggen har, det vill säga hur täta väggarna är. Dock skiljer sig 

fenomenet läckage i simuleringen från avkylning av brandgaser vilket studeras i 

parameterstudie 3, varför det blev ett eget scenario.  

Scenario 1: Läckagearea hos fasadvägg beräknas enligt tabellerade värden, se värdet i Tabell 

4 samt beräkningsproceduren i Bilaga 2 (Standardfall). 

Scenario 2: Beräknad läckagearea ökas med 15 %.   

Scenario 3: Beräknad läckagearea minskas med 15 %.  
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6.1.5 Sammanställning av parameterstudier 

Nedan följer en sammanställning av parameterstudierna som beskrivits i kapitlet ovan. Dess 

benämning i tabellen kommer fortsättningsvis att användas i rapporten.  

Tabell 5 Sammanställning av parameterstudierna samt dess fortsatta benämningar genom rapporten. 

Parameterstudie Scenario Benämning Egenskaper 

1 1 Standard Se Tabell 4 

1 2 Scenario 1.2 Minskad brandcellsvolym 

2 1 Standard Se Tabell 4 

2 2 Scenario 2.2 Vind 3,3 m/s 

2 3 Scenario 2.3 Vind 10 m/s 

3 1 Standard Se Tabell 4 

3 2 Scenario 3.2 Material INERT 

4 1 Standard Se Tabell 4 

4 2 Scenario 4.2 Läckage ökas med 15 % mot beräknat värde 

4 3 Scenario 4.3 Läckage minskas med 15 % mot beräknat värde 
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7 Resultat 

Resultatet från simuleringarna i FDS kommer att redovisas i detta kapitel. Varje scenario 

redovisas var för sig. I diagrammen kommer resultaten att noteras enligt benämningarna som 

finns beskrivna i Tabell 5.  

Den flacka delen i början av respektive diagram har bildats på grund av att branden startade 

först efter 30 sekunder in i simuleringarna, se kapitel 5.2.3. Mätpunkterna för tryck och 

temperatur placerades på tre höjder ovan golv, 1,5 meter, 2,0 meter respektive 2,5 meter. 

Temperaturmätpunkterna placerades mitt i badrummet, i sovrummet samt under tilluftsdonet. 

Under tilluftsdonet placerades dock mätpunkterna endast på två höjder, 1,5 respektive 2,0 

meter ovan golv.  

I Bilaga 6- HVAC- systemets resultat från standardfallet utan brand, visas en kontroll som 

utfördes på ventilationssystemet för att kontrollera att det var korrekt uppbyggt och att 

systemet levererade önskade flöden. 

I Bilaga 7- HVAC- systemets resultat från standardfallet, visas de flöden och temperaturer 

som uppkom i systemet under simuleringen med brand. Då alla simuleringar utgick ifrån 

standardfallet visas endast detta scenario i bilagan med syftet att kunna göra en 

rimlighetsanalys av funktionen, se kapitel 8.4. HVAC- systemets resultat var inte heller i 

huvudfokus för studien vilket även det var en anledning till att inte alla simuleringarnas 

resultat togs med i bilagan.  
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7.1 Parameterstudie 1- Brandcellens storlek 

Resultaten från parameterstudie 1 presenteras nedan, där scenario 1 representerar 

standardfallet som i respektive diagram jämförs med scenario 2, en minskad 

brandcellsstorlek.  

7.1.1 Tryck 

 

Figur 16 Tryckuppbyggnaden i brandlägenheten, lägenhet 102 i parameterstudie 1. 
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7.1.2 Temperatur 

 

Figur 17 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 1,5 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 

 

Figur 18 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 2,0 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 
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Figur 19 Temperaturändringen i sovrummet samt i badrummet 2,5 meter ovan golv för de olika scenariona. 
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7.1.3 Mängd och tid till brandgasspridning  

Under detta kapitel kommer först mängden brandgasspridning att visas för standardfallet och 

därefter för scenario 2 med en minskad brandcell. Observera den differentierande skalan i 

diagrammen vilken beror på den stora skillnaden i mängd spridning för de olika scenariona.  

 

Figur 20 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet i standardfallet. 
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Figur 21 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 i parameterstudie 1 scenario 2, en minskad 

brandcellsstorlek. 

7.1.4 Effektutveckling 

 

Figur 22 Brandeffekten under parameterstudie 1, där standardfallet jämförs med parameterstudie 1 scenario 2. 
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7.1.5 Fönsterbrott 

 

Figur 23 Vilka fönster som går sönder och när visas i diagrammet där standardfallet jämförs med parameterstudie 1 scenario 

2. Den röda linjen markerar vid vilken temperatur som fönstren förväntas gå sönder. De fönster som därmed inte kommer 

upp i denna temperatur kommer inte gå sönder.  
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7.2 Parameterstudie 2- Vind 

Resultaten från parameterstudie 2 presenteras nedan, där scenario 1 representerar 

standardfallet som i respektive diagram jämförs med scenario 2, en vindhastighet på 3,3 m/s 

samt scenario 3, en vindhastighet på 10 m/s.  

7.2.1 Tryck 

 

Figur 24 Tryckuppbyggnaden i brandlägenheten, lägenhet 102 i parameterstudie 2. 
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7.2.2 Temperatur 

 

Figur 25 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 1,5 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 

 

Figur 26 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 2,0 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 
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Figur 27 Temperaturändringen i sovrummet samt i badrummet 2,5 meter ovan golv för de olika scenariona. 

  



 

 
53 

7.2.3 Mängd och tid till brandgasspridning 

Under detta kapitel kommer först mängden brandgasspridning att jämföras mellan de olika 

scenariona för att sedan visa scenario 2 och 3 för sig. Observera den differentierande skalan i 

diagrammen vilken beror på den stora skillnaden i mängd spridning för de olika scenariona.  

 

Figur 28 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet i standardfallet 

jämfört mot scenario 2, där vindhastigheten är 3,3 m/s och scenario 3 där vindhastigheten är 10 m/s. 
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Figur 29 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet parameterstudie 2. 

 

Figur 30 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet i scenario 3.  



 

 
55 

7.2.4 Effektutveckling 

 

Figur 31 Brandeffekten under parameterstudie 2, där standardfallet jämförs med scenario 2, vindhastighet 3,3 m/s, samt 

scenario 3, vindhastighet 10 m/s. 
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7.2.5 Fönsterbrott 

 

Figur 32 Vilka fönster som går sönder och när visas i diagrammet där standardfallet jämförs med scenario 2, en 

vindhastighet på 3,3 m/s samt scenario 3, en vindhastighet på 10 m/s. Den röda linjen markerar vid vilken temperatur som 

fönstren förväntas gå sönder. De fönster som därmed inte uppnår denna temperatur går inte sönder.  
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7.3 Parameterstudie 3- Materialval 

Resultaten från parameterstudie 3 presenteras nedan, där scenario 1 representerar 

standardfallet, där väggmaterialet definierats enligt Bilaga 3- Väggarnas uppbyggnad. 

Scenario 2 i detta scenario presenterar resultatet från simuleringar där materialen i objektet 

satts till ”INTERT”.  

7.3.1 Tryck 

 

Figur 33 Tryckuppbyggnaden i brandlägenheten, lägenhet 102 i parameterstudie 3. 
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7.3.2 Temperatur 

 

Figur 34 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 1,5 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 

 

Figur 35 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 2,0 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 
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Figur 36 Temperaturändringen i sovrummet samt i badrummet 2,5 meter ovan golv för de olika scenariona. 
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7.3.3 Mängd och tid till brandgasspridning 

Under detta kapitel kommer först mängden brandgasspridning att jämföras mellan de olika 

scenariona för att sedan visa scenario 2 för sig. Observera den differentierande skalan i 

diagrammen vilken beror på den stora skillnaden i mängd spridning för de olika scenariona.  

 

Figur 37 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet i standardfallet 

jämfört med scenario 2, där ytskikten satts till ”INERT”.  
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Figur 38 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet i standardfallet 

jämfört med scenario 2, där läckagearean vid fasaden ökat med 15 % och scenario 3 där läckagearean vid fasaden minskat 

med 15 %. 

7.3.4 Effektutveckling 

 

Figur 39 Brandeffekten under parameterstudie 3, där standardfallet jämförs med scenario 2 där ytskikten satts till 

”INTERT”. 
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7.3.5 Fönsterbrott 

 

Figur 40 Vilka fönster som går sönder och när visas i diagrammet där standardfallet jämförs med scenario 2, en ökad 

läckagearea samt scenario 3, en minskad läckagearea. Den röda linjen markerar vid vilken temperatur som fönstren förväntas 

gå sönder. De fönster som därmed inte uppnår denna temperatur går inte sönder. 
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7.4 Parameterstudie 4- Läckage 

Resultaten från parameterstudie 4 presenteras nedan, där scenario 1 representerar 

standardfallet som i respektive diagram jämförs med scenario 2, en 15 % ökad läckagearea 

samt scenario 3, en 15 % minskad läckagearea. 

7.4.1 Tryck 

 

Figur 41 Tryckuppbyggnaden i brandlägenheten, lägenhet 102 i parameterstudie 4. 
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7.4.2 Temperatur 

 

Figur 42 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 1,5 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 

 

Figur 43 Temperaturändringen i sovrummet, badrummet samt nedanför tilluftsdonet 2,0 meter ovan golv för de olika 

scenariona. 
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Figur 44 Temperaturändringen i sovrummet samt i badrummet 2,5 meter ovan golv för de olika scenariona. 

7.4.3 Mängd och tid till brandgasspridning 

 

Figur 45 Brandgasspridning från brandlägenheten, lägenhet 102 till lägenhet 105 under brandförloppet i standardfallet 

jämfört med scenario 2, där läckagearean vid fasaden ökat med 15 % och scenario 3 där läckagearean vid fasaden minskat 

med 15 %.  
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7.4.4 Effektutveckling 

 

Figur 46 Brandeffekten under scenario 4, där standardfallet jämförs med scenario 2, en ökad läckagearea samt scenario 3, en 

minskad läckagearea. 

7.4.5 Fönsterbrott 

 

Figur 47 Vilka fönster som går sönder och när visas i diagrammet där standardfallet jämförs med scenario 2, en ökad 

läckagearea samt scenario 3, en minskad läckagearea. Den röda linjen markerar vid vilken temperatur som fönstren förväntas 

gå sönder. De fönster som därmed inte kommer upp i denna temperatur kommer inte att gå sönder.  
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8 Analys 

I analysen kommer HVAC- funktionens beräkningar av mängd och tid till spridning att 

analyseras för att därefter, utifrån de givna scenariona jämföra vilka parametrar som har 

störst inverkan på mängden brandgasspridning via ventilationssystemet. Även på vilket sätt 

tryck och temperatur påverkats i de olika scenariona kommer att tas upp. En undersökning av 

orsakerna till resultaten kommer att göras följt av en rimlighetsanalys.  

8.1 Mängd och tid till brandgasspridning 

I tabellen nedan presenteras hur mycket brandgasspridning respektive scenario genererat, 

både i mängd massa men även hur mycket den massan motsvarar i procent av den 

mottagande brandcellens volym. Detta då det är det mått som lagstiftningen hänvisar att 

dimensionering bör ske efter, se kapitel 2.2.2. Även tid till när spridningen börjar visas i 

Tabell 6 nedan. Hur dessa värden beräknats fram finns redovisade i Bilaga 4- 

Beräkningsprocedur för mängd brandgasspridning.  

Tabell 6 Uträknad mängd brandgasspridning samt tid till brandgasspridning för respektive scenario. Det första talet under 

rubriken ”Tid till brandgasspridning” presenterar differensen mellan brandens startpunkt till dess att första spridningen i 

systemet skedde. Talet inom parentes, under samma rubrik representerar den totala tid som brandgasspridning skedde under 

till annan brandcell.  

I samtliga scenarion skedde mest spridning via ventilationssystemet i det tidiga 

brandförloppet, vid den tidpunkt där tryck och temperatur hade den kraftigaste ökningen. Den 

mängd brandgasspridning som sker via ventilationssystemet har därmed en stark koppling till 

den temperaturökning som uppkommer i brandlägenheten, som i sin tur påverkar 

tryckuppbyggnaden. När däremot temperaturen samt trycket stabiliserats sker inte längre 

någon spridning då systemet är i jämvikt. Detta stämmer bra överens med tidigare nämnda 

teorier då det är temperaturdifferensen som styr effektutvecklingen som i sin tur påverkar 

Scenario Mängd 
brandspridning [g] 

Brandgaser i mottagande 
brandcell [%] 

Tid till 
brandgasspridning [s] 

Standard 8 0,004 70 (totalt: 220) 
1.2 8973 4,5 70 (totalt: 340) 
2.2 12 0,006 70 (totalt: 220) 
2.3 0,00002 0,00000001 60 (totalt: 210) 
3.2 0,07 0,00004 40 (totalt: 210) 
4.2 5,6 0,003 70 (totalt: 220) 
4.3 15 0,008 60 (totalt: 230) 
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trycket och den kommande brandgasspridningen. Det är därmed under en ökning av tryck 

och temperatur som risken för spridning är som störst, vilket visas i resultatet.  

Utifrån Figur 20, Figur 21, Figur 29, Figur 30, Figur 37, Figur 38, Figur 45, Figur 46 samt 

tabellen ovan går det att uttyda de scenarion som hade störst inverkan på mängden 

brandgasspridning till boendeplan 4, lägenhet 105. Den största mängden spridning skedde i 

det tidiga brandförloppet under 3-4 minuter. I Figur 48 visas spridningen ifrån scenario 2.2 i 

Smokeview.  

 

Figur 48 Scenario 2.2, en vind på 3,3 m/s, illustrerat i Smokeview efter 350 sekunder. Boendeplan 4 samt vindsvåningen har 

dolts för att tydligare se spridningen via ventilationssystemet. Vid denna tidpunkt har fönstren gått sönder och det syns 

tydligt att spridning skett till boendeplan 4, lägenhet 105.  

Fönsterbrotten har efter analys av resultaten visat sig ha en inverkan på mängden spridning 

via ventilationssystemet på grund av att trycket ökar fram till dess att tryckavlastning kan ske. 

Bilaga 8- Fönsteranalys, presenterar resultatet från två kompletterande simuleringar som i 

bilagan jämförs mot standardfallet. Dessa utfördes för att se hur stor inverkan 

aktiveringstemperaturerna på fönstren verkligen hade. Från de övriga resultaten går det att se 

att när tilluftens strömning har övervunnits sker tryckavlastningen via tilluften. När däremot 

fönstren gått sönder kan lägenheten tryckavlastas via fönstren och ventilationssystemet blir 

inte längre en väg för brandgaserna att vandra. Vilken temperatur som ansätts på fönstren för 

fönsterbrott kan därmed räknas som en viktig faktor vid analys av brandgasspridning via 
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ventilationssystem vilket Bilaga 8 konfirmerar. Störst skillnad på mängden spridning uppstod 

mellan aktiveringstemperaturerna 300  C och 350  C varför det är extra viktigt att vara 

noggrann med vilken värmebeständighet fönstren verkligen har.  

I scenario 1.2 skedde inga fönsterbrott vilket, utifrån tidigare nämnda teorier, betyder att 

större tryckavlastning sker via ventilationssystemet. Detta, även om branden kommer att 

svalna av snabbare på grund av bristen på syre så sker det i det tidiga brandförloppet där 

branden fortfarande bygger upp ett brandtryck i lägenheten. Detta förklarar den stora 

mängden spridning som sker i scenariot i jämförelse med standardfallet och övriga scenarion.  

Tätheten hos fasaden har även en stor påverkan vilket kan uttydas i Tabell 6. Ju tätare fasaden 

är, desto mer brandgaser kommer att behöva tryckavlastas via ventilationssystemet. Ju mer 

påtvingad ventilation, desto mindre brandgasspridning blir det även, vilket kan uttydas i 

parameterstudie 2 där vindfaktorn lagts till. Detta, efter att fönsterbrott har skett då vinden 

kan bidra till att brandgaserna ventileras ut. Även om temperaturen stiger kommer 

tryckavlastningen kunna ske via andra öppningar vilket gör att påfrestningarna på 

ventilationssystemet inte blir så stora.   

I scenario 3.2 blir det inte speciellt mycket spridning vilket kan verka underligt då 

tryckuppbyggnaden i detta scenario nästan är sju gånger så stor gentemot standardfallet, se 

Figur 33. Detta, samtidigt som temperaturen är lägre i förhållande till standardfallet, se Figur 

34, Figur 35 och Figur 36. Den enda förklaringen som går att finna är att definitionen på 

materialet ”INERT” inte tillåter något läckage genom tryckzonsfunktionen vilket bidrar till 

att modellen stort sett är helt tät. Detta medför att trycket i lägenheten byggs upp till 

orealistiska värden mot i ett vanligt fall där läckage via konstruktionen hade funnits. Varför 

brandgasspridning nästintill uteblir i scenario 3.2 till mottagande brandcell är fortfarande 

svårt att förklara. I (BIV, 2013) framgår det att ett ”INERT” material tar upp energi från heta 

brandgaser och att den energin lämnar beräkningsdomänen. Det medför att yttemperaturen på 

ett ”INERT” material alltid har omgivningens temperatur. Detta kan vara förklaringen till att 

det inte blir så mycket brandgasspridning i scenariot, då ”INERTA” material upptar energi 

från brandgaserna, vilket påverkar stigkraften hos brandgaserna som i sin tur kan minska 

eventuell brandgasspridning. 

Mängden brandgasspridning kan således hänvisas tillbaka till vilken temperaturökning som 

sker. För att spridning ska ske måste därmed temperaturökningen vara större. En kombination 
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av en stor temperaturökning och ett högt tryck gör därmed att brandgasspridningen via 

ventilationssystemet ökar. Parameterstudien visar på att om endast trycket är högt men 

temperaturökningen är liten kan brandgasspridning därmed utebli och vise versa. 

Utifrån Tabell 6 kan det konstateras att alla de undersökta parametrarna har ett inflytande på 

brandgasspridningen. Dock kan de flesta scenariona hänvisas tillbaka till vilken 

tryckavlastning som tillåtits i lägenheten vilket medför att fönsteregenskaperna vid 

brandpåverkan är av stor betydelse samt vilka materialegenskaper som ansätts till väggar, tak 

och golv i byggnaden.  

8.2 Temperatur 

Det är, som tidigare nämnt, när det sker en temperaturökning i brandrummet som 

brandgasspridning via ventilationssystemet blir mest kritisk. Störst mängd spridning sker 

strax innan simuleringen pågått i fem minuter vilket också visar sig i samtliga scenarion där 

det går att uttyda två pikar i temperaturen strax innan denna tidpunkt se Figur 17, Figur 18, 

Figur 19, Figur 25, Figur 26, Figur 27, Figur 34, Figur 35, Figur 36, Figur 42, Figur 43 samt 

Figur 44. Dessa temperaturer är uppmätta vid tilluftdonet där den högsta temperaturen är mätt 

två meter ovan golv, precis under ventilationsdonet. De uppmätta temperaturerna är även 

likartade i respektive scenario bortsett från scenario 3.2 där ytskikten satts till ”INTERT”. 

Här är den maximala temperaturen uppmätt till ungefär 320°C medan temperaturerna i övriga 

scenarion ligger kring 350°C. En jämförelse mellan de olika scenarionas uppmätta 

temperaturer vid tilluftsdonet visas i Figur 49.  
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Figur 49 Uppmätta temperaturen under tilluftsdonet vid 2,0 m ovan golv i lägenhet 102 i respektive scenario.  

Den främsta orsaken till dessa pikar går att finna i Figur 22, Figur 31, Figur 39 samt Figur 46 

som presenterar brandeffekten. En jämförelse mellan de olika scenarionas uppmätta 

brandeffekt visas i Figur 50. Då branden ökar kommer nämligen temperaturerna snabbt att 

stiga vilket i sin tur även får en effekt på fönstren som vid denna tidpunkt spricker i alla 

scenarion förutom i scenario 1.2, se Figur 23, Figur 32, Figur 40 och Figur 47. Även den 

ökade syretillförseln till branden kommer att öka temperaturerna i rummet.  
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Figur 50 En jämförelse i effektutveckling i brandlägenheten, lägenhet 102, mellan respektive scenario.  

Den snabba effektutvecklingen i scenario 2.3, med en vindhastighet på 10 m/s, beror på att 

vinden tillför så pass mycket syre in i lägenheten vilket påskyndar brandförloppet betydligt. 

Detta visas bland annat i temperaturen som, istället för att sjunka likt övriga scenarion, 

fluktuerar mellan 400°C och 500°C. Motsatsen till detta finns i scenario 1.2 där 

temperaturerna istället sjunker strax efter fem minuter, se Figur 49. I likhet med scenario 2.3 

så beror även detta på syretillgången i lägenheten. Efter att fönstren gått sönder går de flesta 

mätarna ner till mellan 100-200°C, med undantag från scenario 1.2 där, som tidigare nämnt, 

fönstren inte går sönder, se Figur 23. I detta scenario är brandcellens storlek begränsad till 

vardagsrummet i lägenheten, då alla dörrar är stängda med en läckagearea ansatt vid 

dörrarnas nederkant. Det betyder i sin tur att tillgången till syre kommer att vara begränsad 

vilket medför att branden inte kommer att ha chans att växa till sig lika mycket. I 

förlängningen innebär detta att temperaturerna inte kommer att bli lika höga vilket visas i 

Figur 17, Figur 18 samt Figur 19 där temperaturerna för scenario 2 går ner till ungefär 50°C 

för alla mätarna i lägenheten. Även värmetransporten via väggarna påverkar de låga 

temperaturer som uppmätts i scenario 1.2 där värmen förs ut från brandrummet samtidigt som 

branden dör ut på grund av syrebrist strax innan 10 minuter, se Figur 50.  
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Motsatsen till scenario 1.2 syns i övriga scenarion där brandeffekten istället ökar efter det att 

ökad syretillförsel fås på grund av att fönstren spricker. Att brandeffekten går ner precis efter 

att fönstren gått sönder kan bero på att det skapas ett undertryck i lägenheten där det för en 

kort sekund måste stabilisera sig i form av in- och utflöden till lägenheten. Då detta har 

stabiliserats kan branden växa till sig igen.  

Några markanta temperaturskillnader går därmed inte att uttyda för de olika scenariona i 

förhållande till standardfallet. De parametrar som kan antas ha störst inverkan på 

temperaturerna är dock vinden, som med en högre vindhastighet ger ökade temperaturer i 

lägenheten samt brandcellens storlek som med en minskad brandcell ger lägre temperaturer.  

En parameter som till viss del kan ses ha en inverkan på temperaturerna är materialvalet på 

ytskikten. Ändras den kan temperaturerna komma att öka alternativt minska en aning 

beroende på hur de definierats. Att dimensionerna med materialegenskaperna ”INTERT” 

kan, efter den här studien, ses som en ogynnsam lösning då den ger lägre temperaturer än de 

faktiska, förutsatt att de mer verklighetsbaserade väggdefinitionerna är korrekta. Någon större 

skillnad i temperaturer beroende på läckagearean ut via fasaden, parameterstudie 4 går inte 

att urskilja från den här studien.  

8.3 Tryck 

Tryckets inverkan på mängden brandgasspridning via ventilationssystemet visade sig vara 

central i sammanhanget. Trycket följer i de flesta scenariona den temperaturökning som sker 

och vid höga tryckuppbyggnader kommer tryckavlastning behöva ske på ett eller annat sätt. 

Detta visar sig både i mängden spridning, där störst spridning sker där tryckuppbyggnaden är 

som störst, men även i att fönstren till slut kommer att gå sönder på grund av 

temperaturökningen och i förlängningen det höga trycket.  

Brandtrycket beror i sin tur på en mängd olika faktorer, se kapitel 3.1. En faktor som visade 

sig ha en stor påverkan på tryckuppbyggnaden i rummet är storleken på läckagearean. I 

scenario 4.2 och scenario 4.3 ökades respektive minskades läckageareorna på fasadväggarna 

med 15 % i förhållande till standardfallet. Resultatet från simuleringarna visar på stora 

skillnader i tryckuppbyggnad mellan scenariona, se Figur 41. I standardfallet uppmättes ett 

maximalt tryck på 2,8 kPa relativt atmosfärstrycket. Minskades läckagearean med 15 %, 

scenario 4.3 fås ett maximalt tryck på 3.8 kPa. Det är en ökning på 35,7 % i jämförelse med 



 

 
74 

standardfallet. Utförs samma jämförelse med en 15 % större läckagearea, scenario 4.2 fås 

istället ett maximalt tryck på 2,3 kPa. Det är en minskning med 18 % jämfört med 

standardfallet.  

Vinden har en betydelse när tryckuppbyggnaden i lägenhet 102 på boendeplan 3 studeras. I 

scenario 2.2 samt 2.3 simulerades två olika vindhastigheter, 3,3 m/s respektive 10 m/s mot 

fasadväggen med flest fönster. Resultatet från simuleringarna visar på att det krävs en stark 

vind för att påverka tryckuppbyggnaden i lägenheten. Detta då både standardfallet och 

scenario 2.2 erhöll ett maximalt tryck på 2,8 kPa, se Figur 24. En vind på 3,3 m/s verkar 

således inte ha så stor inverkan på tryckuppbyggnaden. I scenario 3, där den kraftigaste 

vinden ansattes visar resultatet på en större tryckuppbyggnad i jämförelse med scenario 2 och 

standardfallet. Det kan bero på att trycket som vinden alstrar mot fasaden motverkar läckaget 

från lägenheten. 

Samtliga simuleringar visar på en liknande tryckuppbyggnad med en tydlig pik runt 4-5 

minuter. Under den tidpunkten går minst ett fönster sönder vilket leder till en tryckavlastning 

i lägenheten i samtliga scenarion förutom scenario 1.2 där inga fönster går sönder. 

Tryckavlastningen medför att brandgasspridning inte längre sker via ventilationssystemet och 

att temperaturen minskar. 

De tryck som byggs upp i parameterstudierna kan uppfattas höga. I PRISME- projektet, se 

kapitel 2.1 presenterades dock trycket från samtliga experiment i jämförelse med resultaten 

från FDS, där tryckuppbyggnaden i brandrummet visade sig nå ett maximalt tryck mellan 1-3 

kPa relativt atmosfärstrycket (van Hees, et al., 2013). De experimentella resultaten och FDS 

hade här god överrensstämmelse. Detta tyder på att även resultaten från denna 

parameterstudie kan ses som trovärdiga då liknande tryck uppmättes även här.  

8.4 Rimlighetsanalys 

I Bilaga 6- HVAC- systemets resultat från standardfallet utan brand, visas de flöden som 

uppkom i systemet under en simulering utan brand. Figur 1 och Figur 2 i bilagan visar att 

ventilationssystemet har konstanta flöden och att de levererar liknande flöden till vardera 

boendeplan. Frånluften har även liknande flöden som tilluften vilket visar på att systemet 

fungerar som det ska. Denna kontroll är därmed bra att utföra för att försäkra sig om att 

ventilationssystemet är uppbyggt på ett korrekt sätt, innan skarpa brandsimuleringarna utförs.  
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I Bilaga 7- HVAC- systemets resultat från standardfallet, visas de flöden och temperaturer 

som uppkom i systemet under simuleringen med brand. De flöden som uppkom i 

tilluftssystemet, Bilaga 7, Figur 1 beror till största del på vilka tryck som uppstod i 

brandlägenheten. Vid samma tidpunkt som högst tryck uppkom i brandlägenheten, lägenhet 

102 uppstod ett ökat flöde i kanalen upp till samlingskanalen. Detta då trycket i lägenhet 102 

kommer att påverka tilluften så att den går åt fel håll, tilluften som i normalt fall har ett 

negativt flöde då den trycker in luft i lägenheterna blir här positiv. Att tilluftens flöde till 

lägenhet 105 på boendeplan 4 är konstant beror på att den fortsatt kommer att tillföra luft till 

lägenheten, bara det att denna luft under en period kommer att bestå av brandgaser. Detta 

beror på att systemet inte orkar stå emot de höga tryck som uppstår i brandlägenheten.  

Frånluften är den som suger ut luft från lägenheterna. Detta ger ett positivt flöde vilket också 

visas i Bilaga 7, Figur 2.  Även här är kanalen på boendeplan 4 i stort sett opåverkad av 

branden i form av flöden medan övriga kanaldelar visar en pik under den tid som 

brandgasspridning sker. I och med att systemet söker jämvikt kommer frånluften att behöva 

kompensera för tilluftens ändrade riktning vilket gör att den får ett ökat flöde. 

Frånluftskanalen på boendeplan 4 är däremot, som tidigare nämnt, i jämvikt hela tiden och 

fortsätter att suga ut luft med samma flödeshastighet som innan branden startade.  

Kanaltemperaturerna beräknas genom att ta ett medelvärde av de registrerade temperaturerna 

i noderna som kanalen binder ihop enligt (McGrattan, et al., 2013a). När dessa temperaturer 

studeras finns dock en del osäkerheter. Tilluftskanalerna kommer endast ha en 

temperaturökning vid den tidpunkt då brandgasspridning sker via tilluften, vilket också visas 

i Bilaga 7, Figur 3. Därefter sjunker temperaturerna snabbt ner till 20°C efter det att 

fönsterbrott i brandlägenheten, lägenhet 102 har skett.  

Liknande fenomen visade sig i frånluftssystemet. Temperaturerna i frånluftssystemets kanaler 

når en maximal temperatur på ungefär 300 °C i kanal 345.2.1, se Bilaga 7 Figur 4. Det 

intressanta med det resultatet är att temperaturen ökar kraftigt när brandgaser sprids via 

frånluftsystemet men återgår till 20 °C när tryckavlastningen av brandlägenheten sker. Det 

kan ses som orealistiskt att temperaturen kommer återgå till 20 °C så snabbt då frånluften 

kommer fortsätta att suga ut brandgaser från brandlägenheten. Frånluftsdonet, nod 3.2.1, 

visar på att temperaturen ligger runt 150 °C efter att tryckavlastning av brandlägenheten har 

skett. Även detta talar för att temperaturen i kanal 345.2.1 inte är trovärdig.  
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I frånluftens samlingskanaler, kanal 5.2.1 och 5.2.2 står det klart att det fortfarande finns heta 

brandgaser kvar i ventilationssystemet vilket medför förhöjda temperaturer i systemet, se 

Bilaga 7 Figur 4. Att temperaturen i kanal 5.2.1 visar varmare temperaturer än kanal 5.2.2 

beror på att brandgaserna kommer att kylas på vägen och därmed kommer inte noderna att 

registrera lika höga temperaturer längre in i systemet. Dessa kanaltemperaturer verkar 

därmed stämma bättre överens med det som förväntas till skillnad ifrån kanal 345.2.1, nämnd 

ovan. Att högst temperatur fås i frånluftskanalen på boendeplan 3, brandlägenheten i 

jämförelse med boendeplan 4 är även trovärdigt då denna kommer att suga ut varmare 

brandgaser. Frånluftskanalen på boendeplan 4 visar förhöjda temperaturer under den tid som 

brandgaser tillförs brandlägenheten vilket också kan ses som rimligt då det efter denna 

tidpunkt återigen kommer att tillföras frisk luft in i lägenheten.  

Den förhöjda temperaturen som uppstår i ventilationskanalerna till följd av 

brandgasspridningen visar vikten av att ventilationssystemet konstrueras för att kunna motstå 

sådana påfrestningar. Det är alltså inte bara själva brandgasspridningen som är en risk utan 

även att kanalerna värms upp som i förlängningen kan antända intilliggande material. 

Betydelsen av att kanalerna isoleras ordentligt och att fläkten klarar av att arbeta under 

förhöjda temperaturer blir därmed en viktig faktor.  

Temperaturerna uppmätta i noderna vid ventilationsdonen, Bilaga 7 Figur 5, visar samma 

tendenser i temperaturuppbyggnad som tidigare redovisade temperaturdiagram hos kanalerna 

och i brandlägenheten, lägenhet 102. Att det inte är någon större skillnad mellan 

temperaturerna uppmätta vid tilluftsdonen på boendeplan 3 och 4 beror på att det HVAC inte 

tar hänsyn till några förluster där emellan. Flödet kommer inte vara detsamma på grund av 

den friktion som definierades för kanalerna, se Bilaga 5- Ventilationssystemets uppbyggnad, 

dock bortser HVAC ifrån värme- och energiförluster, det vill säga det som tillförs en nod i 

form av massa, energi och rörelsemängd, kommer också ut ur systemet, vilket visas i 

ekvation (8)- (10) i kapitel 3.2.1. I och med detta är det rimligt att dessa noder har liknande 

temperaturkurvor. Detta, till skillnad från frånluften som har samma beteende som 

temperaturgivarna i kanalerna, där frånluftsdonet på boendeplan 4 endast visar förhöjda 

temperaturer under den tidpunkt som spridning sker medan frånluftsdonet på boendeplan 3 

följer brandförloppets utveckling.  
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Denna analys visar på två större osäkerheter med resultatet ifrån HVAC. Den ena är att det 

finns en del osäkerheter kring de temperaturer som beräknas i ventilationskanalerna. 

Frånluftens temperaturgivning i kanal 345.2.1 visar en underlig temperaturkurva varför det är 

viktigt att granska dessa temperaturer kritiskt. Värmeledningsegenskaperna hos kanalerna i 

form av uppvärmning och kylning tas inte heller i beaktning i HVAC för tillfället. Detta gör 

att kanalernas påverkan på angränsande konstruktionsdelar helt negligeras i den nuvarande 

versionen. Detta kan också uttydas i Bilaga 7 Figur 3 och Figur 4, då värmen i kanalerna inte 

bevaras över tid, utan den momentana temperatur som noderna registrerar är också den 

temperatur som kanalerna får som utdata.  
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9 Diskussion 

I det här kapitlet kommer metodvalen till studien att diskuteras för att därefter diskutera 

studiens resultat. Efter att resultatets trovärdighet och betydelse tagits upp kommer övriga 

reflektioner ifrån arbetet att beskrivas.  

9.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien som utfördes i kapitel 2 visar på att studien berör ett aktuellt område vid 

analytisk dimensionering av ventilationsbrandskydd. Det finns många studier kring hur 

brandgasspridning via ventilationssystem kan begränsas eller förhindras. Lagstiftningen har 

även blivit mer specifik där det finns specifika krav på hur mycket som får spridas via 

ventilationssystemet för olika typer av objekt.  

I och med att antalet fullskaleförsök är så begränsade inom området är det svårt att fullt ut 

säga någonting om hur brandgasspridningen via ventilationssystem egentligen går till 

samtidigt som det blir svårt att validera nya beräkningsmodeller. Den valideringsstudie som 

utfördes i PRISME-projektet för FDS 6 HVAC- funktion visade dock att programmet 

kalkylerade fram trovärdiga resultat i förhållande till fullskaleförsöken. Detta visar därmed på 

att programmet kan användas vid dimensionering men hur är dock en viktigare fråga som bör 

besvaras. Det är svårt att dra några egentliga slutsatser från en enskild studie men att börja 

titta närmre på programmets användningsområde kan vara en början.  

9.2 Metodval 

Metoden som användes i studien bedöms lämplig med hänsyn till syftet för studien. 

Simuleringarna som genomfördes medförde en del förenklingar av verkligheten. Dessa 

förenklingar utfördes genom diskussion med sakkunniga inom området vilket medför att de 

kan bedömas som relevanta utifrån studiens syfte. Intervjuobjekten valdes med omsorg för att 

få så tillförlitliga och professionella svar som möjligt.  

Metodvalen har även bidragit till en ökad förståelse för ämnet då sakkunniga har använts som 

verktyg till att bekräfta eller avvärja egna idéer och reflektioner som uppkommit under 

projektets gång.  



 

 
79 

9.3 Resultat 

Ur dimensioneringssynpunkt är lagstiftningens krav vad gäller analytisk dimensionering 

tydliga men något svåra att verifiera. Problemet ligger i definieringen av kravet där de skriver 

”mängd brandgaser till mottagande brandcell”. Det är oklart hur denna verifiering ska 

genomföras på ett lämpligt sätt då mängden brandgasspridning kommer att variera under 

tiden som brandgaser sprids till mottagande brandcell.  

Resultatet från den här studien visar att mängden brandgaser som sprids via tilluften till 

mottagande brandcell kommer att variera över tid. En viss mängd brandgaser kommer att 

sugas ut via den mottagande brandcellens frånluft och på vis kommer inte hela den mängd 

som tillförs lägenheten stanna kvar där.  Det hade utifrån detta perspektiv varit bra om 

lagstiftningen istället beaktade mängden brandgasspridning under en viss utsatt tid och inte 

enbart på den totala mängden spridning.  

9.3.1 Parameterstudien 

Resultatet ifrån de olika scenariona visar på att de undersökta parametrarna mer eller mindre 

har en inverkan på hur stor mängd brandgasspridning som kommer att ske. Den parameter 

som utifrån analysen verkar ha störst inverkan är storleken på brandcellen samt möjligheten 

till att tryckavlasta brandlägenheten. Just tryckavlastningen kan härledas tillbaka till både 

parameterstudie 3 där materialvalet på väggarna undersöktes samt parameterstudie 4 där 

läckagearean ändrades. Dock blir parameterstudie 1 indirekt påverkad av detta, just på grund 

av att branden inte kommer att få samma tillväxt och fönstren inte spricker vilket medför att 

tryckavlastningen blir den avgörande faktorn även här.  

Vindpåverkan påverkar till viss grad och kan förväntas ha ännu större betydelse vid högre 

byggnader. Detta då en vindhastighet på 2 meters höjd kan differentiera mot vindhastigheten 

på 10 eller 20 meters höjd och så vidare. Det hade därmed varit intressant att se till hur pass 

stor inverkan vinden har vid högre byggnader, så som skyskrapor och liknande, då 

ventilationsbrandskyddet kan komma att påverkas av detta. Även tryckuppbyggnaden inom 

byggnaden kommer att påverkas, vilket också förstärker anledningen till att studera högre 

byggnader.  

Vilken vindhastighet som ska ansättas kan däremot vara ett problem eftersom att det kan 

skilja så pass mycket samtidigt som det är svårt att förutsäga när en brand kommer att 
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inträffa. Dimensioneringen bör därmed göras utifrån den vanligaste vindstyrkan på orten där 

vinden ansätts i den vanligaste riktningen. Lösningen blir, utifrån denna studie, även mer 

konservativ vid en lägre vindstyrka varför det kan antas inte påverka säkerheten om 

parametern inte tas med.  

Utifrån analysen kan det, vid dimensionering av ventilationssystem, vara av stor betydelse att 

se till hur tät den aktuella byggnaden förväntas vara samt hur pass värmetåliga fönsterglas 

och liknande är. Idag konstrueras nya byggnader mer energieffektiva vilket innebär att 

väggar, fönster och dörrar blir allt mer täta och klimatsmarta. Ur brandsynpunkt vid 

dimensionering av ventilationssystem innebär detta att byggnaderna har större risk för 

brandgasspridning via ventilationssystemet. Detta, på grund av att en tätare byggnad kommer 

att medföra en minskad tryckavlastning och därmed högre temperaturer och en större 

tryckuppbyggnad i brandrummet. Branden kanske självslocknar efter en viss tidpunkt, likt 

scenario 1.2, men mängden spridning blir ändock större då branden endast kan tryckavlastas 

via exempelvis ventilationssystemet. Det är därmed av stor betydelse att parametrar som kan 

tänkas ha en påverkan på tryckavlastningen i systemet blir korrekt definierade utifrån de 

förutsättningar som byggnader har idag.  

9.3.2 Resultatets tillförlitlighet 

Utifrån teorierna så bör den största risken för brandgasspridning infinna sig vid eller precis 

innan det fullständiga brandförloppet där högst tryck förväntas uppkomma, se kapitel 3.1. I 

FT-system, som använts i denna studie, visade teorierna på att brandgasspridning sker redan 

vid låga brandtryck. Detta stämmer bra överens med den gjorda studien där 

brandgasspridning i alla scenarion sker i det tidiga brandförloppet. På grund av att 

tryckavlastning sker, via fönster samt till viss del via fasaden, redan innan branden blivit fullt 

utvecklad medför detta att trycket inte blir så mycket högre längre in i brandförloppet. 

Simuleringarnas resultat visar även att branden kommer att dö ut om inte fönstren spricker. 

Detta medför att resultatet kan anses vara rimligt utifrån de teorier som tidigare fastställts på 

området.  

Att scenario 1.2 blir ventilationskontrollerad i ett tidigare skede än övriga scenarion är som 

förväntat. Detta då brandcellen är mindre vilket gör att tillgången till syre är sämre. I Figur 1 

illustreras just detta fenomen. Även det tyder på att resultatet kan anses vara tillförlitligt.  
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Utifrån den rimlighetsanalys som gjordes i kapitel 8.4, kan resultatet bedömmas som 

realistiskt. Kontrollen av systemet utan brand visar på att systemet är i jämvikt och att det är 

uppbyggt på ett korrekt sätt. Detta är därmed en analys som bör utföras för att vara säker på 

att modellen rätt konstruerad.  

HVAC utgår ifrån MELCOR- algoritmer där massan, energin och rörelsemängden i systemet 

bevaras, vilket också visades i resultatet i Bilaga 7- HVAC- modellens resultat från 

standardfallet, där temperaturerna på två olika delar av systemet uppmätte samma 

temperaturer. Även de förluster som ska finnas med i systemet i form av friktion och 

liknande visas där flödena beräknats. De uppmätta flödena och temperaturerna följer även i 

stort de beteenden som FDS med följande CFD- beräkningar, beräknat fram. HVAC- 

systemet verkar därmed konfigurera bra med denna modell då den ger rimliga värden. Detta 

styrker även resultatet från simuleringarna då FDS har validerats mer och kan ses som en 

tillförlitlig modell.  

9.3.3 Felkällor 

De avgränsningar och förenklingar som gjorts i och med studien har medfört en del avsteg 

ifrån verkligheten vilka kan ha påverkat resultatet i olika riktningar. Dessa 

felkällor/förenklingar kommer att diskuteras nedan.   

Ventilationssystemets uppbyggnad 

Ventilationssystemet som har byggts upp i modellen är något förenklat mot verkligheten, 

bland annat har endast två boendeplan modellerats upp samt endast ett från- och tilluftsdon 

på respektive boendeplan. En korrekt analys hade varit att ta med samtliga lägenheter som är 

i samma ventilationsschakt med alla dess don. Förenklingen gjordes dock för att minska 

modellens storlek som i förlängningen även förkortade simuleringstiderna. Felmarginalen 

gentemot om samtliga boendeplan hade tagits med bedöms dock vara försumbar då endast en 

liten mängd brandgaser hade gått till de övriga lägenheterna. I och med att alla brandgaser 

går till en lägenhet innebär även det att konservativa resultat ur brandgasspridningssynpunkt 

fås fram. Det hade därmed varit intressant att ha med alla don men då ojämna flöden gavs då 

fler don placerades i lägenheten negligerades detta vilket är en felkälla som bör undersökas 

vidare.  
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Ventilationsdonens utformning 

En annan förenkling med ventilationssystemet mot verkligenheten är ventilationsdonens 

utformning. FDS HVAC- funktion gav felmeddelande när ventilationsdonens riktiga area 

användes. Därför användes en betydligt större donstorlek gentemot ett verkligt fall. Felet med 

det är att donet har en betydligt större från- och tilluftsarea och kan på så vis sprida luften på 

en större yta. Flödet som fläkten levererar är däremot inte större utan det är endast 

spridningsytan som ökat.    

Fönster 

En parameter som visade sig ha en stor inverkan på mängden brandgasspridning via 

ventilationssystemet var fönstrens värmebeständighet. Efter att ett fönster gått sönder finns 

det ingen möjlighet att bygga upp brandtrycket i lägenheten igen så att brandgasspridning via 

ventilationssystemet blir kritisk. Detta, på grund av att fönstret ger en så pass stor 

tryckavlastning att övertrycket kommer utjämnas genom fönstren. I samtliga simuleringar 

användes en aktiveringstemperatur på 300°C. Detta är ett antagande som vanligtvis görs då 

det anses vara konservativt ur utrymningssynpunkt där fönsterglasen på senare tid blivit mer 

värmebeständiga. Vid de kontrollsimuleringar som genomfördes, se Bilaga 8, ökades 

aktiveringstemperaturerna hos fönstren vilken medförde en större mängd spridning via 

ventilationssystemet. Högre temperaturer är därmed ur dimensioneringssynpunkt av 

ventilationssystem mer konservativt. Vilken temperatur som bör ansättas är därmed 

någonting som bör studeras vidare.  

Känslighetsanalys av gridstorleken 

Ett moment som helt bortsågs ifrån i analysen var en känslighetsanalys av gridstorleken. Då 

det tog så lång tid in i projektet att få igång simuleringarna samtidigt som simuleringarna 

krävde väldigt mycket datorkapacitet, fanns det ingen tid till detta. En finare gridcellsstorlek 

bör testas vid simuleringar för att försäkra sig som att resultaten inte differentierar allt för 

mycket gentemot en grövre gridstorlek. Gridstorleken på 10 cm kan anses vara i det grövsta 

laget och det hade varit bra om tid funnits till att köra simuleringar med 5 cm gridcellsstorlek. 

När scenario 2 kördes användes dessutom en gridcellsstorlek på 20 cm vilket ger en ännu 

större osäkerhet. Detta är därmed en felkälla i resultatet som bör beaktas, även om 

kontrollberäkningarna av gridcellsstorleken visade att den valda storleken kunde användas i 
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modellen. Temperaturerna skulle därmed kunna differentiera på grund av att den grova 

gridstorleken användes.  

Läckage till materialegenskapen ”INERT” 

En svårighet när scenario 3.2 upprättades var att läckage inte kunde ansättas till tryckzonerna 

för materialet ”INERT”. Detta gav en kraftig tryckuppbyggnad, se Figur 33 i förhållande till 

övriga scenarion. Genom att ansätta materialet ”INTERT” överskattas värmeutbytet mellan 

väggarna och brandgaserna på grund av egenskapen att energin som väggen tar upp också 

försvinner ut från beräkningsdomänen vilket gav de lägre temperaturerna i rummet. Trycket 

reagerade på ett annat sätt, i och med att det istället blev högre, varför läckage måste 

definieras på annat sätt än genom tryckzoner vid användandet av ”INERTA” väggar. Detta 

kan göras genom att exempelvis definiera hål i väggen där brandgaserna kan tryckavlastas 

igenom. En förenkling i denna rapport var därmed att dessa läckage inte togs med i scenario 

3.2 vilket också är en begränsning i modellen i stort och som måste tas i beaktning.  

Brandens placering 

I analyserna behöll branden samma placering i lägenheten. Dess placering bör varieras, mesta 

dels för att se vilken position som ger det mest kritiska scenariot. I den här studien placerades 

branden i närheten av det enda tilluftsdon som fanns i brandlägenheten, hade fler tilluftsdon 

funnits hade det varit av större relevans att ändra dess placering. En analys av den ”värsta” 

placeringen för branden gjordes inte, varför detta är någonting som bör beaktas och utföras i 

vidare analyser.  

9.4 Övriga reflektioner  

Under tiden arbetet har skrivits har en del begränsningar och svårigheter med HVAC-

funktionen samt programvaran FDS 6 upptäckts. Vissa har byggt på okunskap kring 

programmets funktioner och vissa kring småbuggar i programmet som ännu inte åtgärdats. 

En stor del av projektet har därmed bestått av att försöka förstå sig på programmet genom 

både inläsning av programmets olika funktioner samt genom granskning av 

beräkningsmetodiken i programmet. En mailkontakt upprättades även med skaparna av 

funktionen för att på ett enklare sätt kunna korrigera de felaktigheter som uppstod på vägen.  

Några av de problem som stöttes på under projektets gång finns beskrivna nedan och vissa 

har härletts fram under kapitel 9.3.3.  
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9.4.1 Fläktkurvan 

HVAC- funktionen hade, till en början, svårt att beräkna korrekta flöden då en fläktkurva 

fördes in. I detta projekt prövades flertalet olika fläktkurvor med olika typer av styrka för att 

verkligen försäkra sig om att flöden skulle fås. Dock fungerade varken in- eller utflöden som 

de skulle, även med den kraftfullaste fläkten syntes knappt några flöden i systemet. När 

däremot en konstant fläkt ansattes såg det direkt rimligare ut. Efter diskussion med skaparna 

av koden kom det fram att felet låg i användarmanualen av funktionen. Det fanns där en 

feldefiniering i hur en fläktkurva skulle definieras vilket i sin tur medförde att PyroSim hade 

en felprogrammering av fläktkurvan. Genom att byta plats på två kolumner, tryck och flöden, 

så blev resultatet som förväntat. Detta är ett fel som är svårt att upptäcka på egen hand, och 

som gjorde att mycket tid gick till spillo i och med att hela koden felsöktes flertalet gånger. 

Sådana felaktigheter kommer troligtvis att byggas bort men så här i början kan det vara bra 

att kritiskt granska resultatet då det troligtvis inte ger korrekta resultat första gången en 

simulering körs.  

9.4.2 Definiering av fönstren 

Ett annat problem som stöttes på var vid definiering av fönstren. Till en början fungerade inte 

aktiveringen av fönstren och sen blev det numerisk instabilitet. Efter en mängd felsökningar 

kom det fram att det kunde bero på att alla funktioner startade vid tiden 0. När exempelvis 

vinden inte togs med fungerade fönstren som de skulle. Genom att förskjuta vissa 

parametrars startpunkt något tidssteg blev modellen mer stabil och fönstren fungerade som de 

skulle. Viktigt här var att hålet för fönstret gjordes lite större än det egentligen var, så att det 

gränsade till en gridcell. Detta för att programmet annars anpassade hålet till gridnätet. Detta 

kan innebära att hålet blir mindre än avsett vilket i förlängningen kan betyda att hålet inte går 

igenom hela väggen.  

9.4.3 Vinden 

När vinden togs med i simuleringarna fördröjde detta simuleringstiden vilket gjorde att en 

större gridstorlek valdes. Det var ett stort problem att få vinden att fungera utan att skapa 

numerisk instabilitet. Genom en upptrappning av vinden de 40 första sekunderna blev 

däremot filen mer stabil, även med vinden.  

Problem som också uppstod då större gridstorlek valdes var att vissa ventilationsdon 

(VENTs) hamnade fel i meshen vilket gjorde att programmet inte kände av dessa. Även vissa 
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inbyggda hål (HOLE) hamnade fel. Detta är problem som är lättåtgärdade men som ändock 

tar tid. När simuleringar körs i FDS 6 är det därför bra att begränsa antalet funktioner 

samtidigt som det är viktigt att få saker rätt ifrån början. När en sak börjat fungera vid en 

uppbyggnad kan det helt plötsligt bli fel på grund av en liten ändring med gridcellsstorleken 

eller något liknande vilket fördröjer hela simuleringsprocessen.   

9.4.4 Tryckzoner 

När läckaget skulle anges fanns olika alternativ att tillgå. Med hjälp av en ny funktion som 

tillkom med HVAC- funktionen kunde tryckzoner definieras i modellen där flöde tilläts gå 

från objektet till omgivningen, förutom vid användandet av materialtypen ”INERT” som 

tidigare nämnt. Problem uppstod här i beräkningarna då en vindkomponent samtidigt 

definierades, med hjälp av en definition av omgivningens parametrar, vilket innebar att luft 

skulle ut från byggnaden samtidigt som vind skulle in mot byggnaden. Numeriska fel 

inträffade av olika anledningar. En slutsats som kan dras ifrån detta är att det verkar som att 

vinddefinieringen inte fungerar så bra samtidigt som ett läckage genom HVACs 

tryckzonsmodell används. Möjligheten att lägga till vinden i programmet gjordes, enligt 

Jason Floyd, Hughes Associates, en av skaparna till FDS HVAC- funktion, i syftet att 

underlätta för externa vindprogram som framför allt används av vindingenjörer. Detta innebär 

att den inte var designad för det ändamål som den användes till i detta projekt, varför det blev 

numeriska instabiliteter i beräkningsmodellen. Att få fullständig förståelse för programmet 

och hur dess funktioner kan användas och i vilka kombinationer anses vara nödvändigt. Dock 

tar det tid att få denna kunskap då det inte riktigt framgår i användarmanualen. Den största 

hjälpen här är det forum för FDS- användare där skaparna till koden och programmet samt 

kunniga användare hjälper till om problem uppstår.  
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10 Slutsatser 

I detta kapitel kommer först några generella slutsatser att dras för att sedan svara på de frågor 

som projektet syftade till att besvara i det inledande kapitlet, 1.2.2.  

10.1 Generellt  

 Fler fullskaleförsök eller liknande valideringsstudier bör utföras på de program som 

idag används för att öka både förståelsen och användningsområdena för programmen.  

 Simuleringarna i FDS 6 tar väldigt lång tid vilket gör att det tar tid att verifiera 

resultatet. Ju fler funktioner, desto längre blir beräkningstiden. Ett tydligt syfte med 

simuleringen krävs därmed för att spara både datorkapacitet och simuleringstid. 

 Det är viktigt att utföra parameterstudier då FDS- simuleringar ska genomföras för att 

kunna fastställa resultatets trovärdighet. Detta, då studien visat att en mindre ändring 

av en parameters värde kan påverka resultatet i olika riktningar.  

 Det finns svårigheter med att utföra felsökningar i programmet, i de fall saker inte 

uppför sig som förväntat.  

 Det krävs kunskap om FDS samt submodeller som HVAC och dess funktioner vid 

användandet för att undvika inkorrekta resultat. Det kan vara lätt att få ut ett resultat 

men för att sedan kunna bedöma huruvida det är realistiskt eller inte krävs mer 

kunskap, både om vilka indata som bör användas men även om hur olika funktioner 

konfigurerar med varandra.  

 HVAC- modellens resultat stämmer bra överens med tidigare etablerade teorier på 

området där spridningen via ventilationssystemet har ett starkt samband med 

brandeffekten, tryck och temperatur, se ekvation (6). Högre värden på dessa 

parametrar samt en minskad möjlighet till tryckavlastning/läckage ger ökad spridning.  

10.2 Frågeställningar 

Kan FDS HVAC- funktion användas för att verifiera ventilationsbrandskydd utifrån de allmänna 

råd som Boverket presenterar kring analytisk dimensionering?  

Lämpligheten att använda FDS HVAC- funktion för att verifiera ventilationsbrandskydd 

anses, efter användandet av programmet samt analys av resultatet, vara god. Det kan till en 

början vara krångligt att sätta sig in i alla de funktioner som programmet tillhandahåller samt 

dess betydelser. Om det dock finns en grundläggande förståelse för vad respektive parameter 
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i programmet betyder och vad de är tänkta att användas till, går det relativt snabbt och enkelt 

att bygga upp ett HVAC- system i FDS. Simuleringstiden är den mest kritiska. HVAC- 

funktionen tillåter dock att relevant information kan fås ut från en simulering för att kunna 

bedöma ventilationssystemets kapacitet vid brand för analytisk dimensionering. Detta utifrån 

Boverkets rekommendationer. 

Vilken påverkan har olika parametrar på resultatet? Exempel på dessa parametrar är vind, 

materialval, läckageareor etc.  

De undersökta parametrarna var brandcellens storlek, vind, materialval samt läckageareor. 

Både materialval och läckageareor kan dock härledas vidare till vilken tryckavlastning som 

objektet tillåter. Mängden brandgasspridning via tilluftkanalen varierar beroende på vilka 

tryckavlastningsmöjligheter som finns i systemet, där brandgasspridningen ökar med 

minskade tryckavlastningsmöjligheter. Vilken tryckavlastning som tillåts är därmed en 

parameter som måste beaktas vid dimensionering av ventilationssystem.  

Brandrummets storlek är även av betydelse där en minskad brandcellsarea medför att 

syretillgången minskar. Brandgasspridningen ökar på grund av att brandrummet inte kan 

tryckavlastas på samma sätt som i standardfallet där brandgaserna kan fördelas på en större 

volym i lägenheten. Vid dimensionering blir därmed det värsta scenariot där branden startar i 

ett mindre, inneslutet rum med en tilluft precis ovan. Dock måste det försäkras om att 

branden har så pass mycket syre ifrån början att den kan växa till sig.  

Vindparametern har en inverkan på så vis att den minskar brandgasspridningen via 

ventilationssystemet, det vill säga ju mer vind som ansätts desto mindre spridning blir det. 

Vid dimensionering fås därmed det värsta scenariot när vind inte ansätts eftersom den hjälper 

till att ventilera ut brandgaserna, ifall den ansätts i en gynnsam riktning som i denna studie 

mot en fasadvägg där fönsterbrott sker. Däremot ökar vinden brandeffekten vilket kan 

medföra en annan typ av brandspridning inom byggnaden. Huruvida vinden ska tas med 

beror därmed på vad som ska analyseras.  

En annan parameter, som utifrån analysen, visade sig ha en stor inverkan på mängden 

brandgasspridning via ventilationssystemet, var den temperatur som ansätts på fönstren för 

fönsterbrott. Parametern har betydelse på så vis att den påverkar möjligheterna till 

tryckavlastning i brandlägenheten. Därmed är det viktigt att beakta vilken värmebeständighet 

som fönstren i det aktuella objektet har för att kunna utföra analysen på ett korrekt sätt.  
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Vilka begränsningar finns det med HVAC- funktionen?  

 Trycklösningen i HVAC fungerar dåligt med definitionen av omgivningsparametrar, 

som exempelvis vind. Funktionerna motverkar varandra vilket gör att vinden måste 

definieras på annat sätt med hjälp av exempelvis en yta (VENT) i en rand som ges ett 

visst flöde. Trycklösningen är därmed någonting som användaren måste ha mycket 

kunskap kring för att verkligen förstå hur och när den kan användas samt i vilka 

sammanhang.  

 Tryckzoner måste anges till hela modellen, även om endast en liten del tillges ett 

läckage eller liknande, då trycklösningen i annat fall ger numerisk instabilitet.  

 Det finns svårigheter med att få till korrekta flöden i systemet med flera från- och 

tilluftsdon i samma lägenhet. I denna studie modellerades därför endast ett från- 

respektive tilluftsdon upp på grund av att flödena i systemet aldrig blev jämna. 

Framför allt uppstod problem vid förgreningar av kanalerna på samma boendeplan. 

Det kan därmed ta tid att få till korrekta flöden vilket gör att analys av systemet måste 

göras under uppbyggnaden för att kontrollera att det är utfört på ett korrekt sätt.  

 HVAC- funktionen är inte en tidseffektiv metod för att exempelvis utföra 

dimensioneringsberäkningar på ventilationssystemets tryckfall, rördiametrar och 

flöden. I HVAC måste användaren testa olika rördiametrar tills önskat flöde fåtts 

fram. Systemet kan beräkna aktuella tryckfall i det uppbyggda systemet men då inga 

injusteringsdon kan placeras in för att justera flödena måste detta utföras genom att 

ändra på just rördiametrarna.  

 Det finns en del småbuggar inbyggda i användarmanualen, så som den nämnda 

fläktkurvan, vilket medför svårigheter vid användandet av exempelvis fläktkurvan. 

Detta är ett problem som indirekt påverkar HVAC- funktionen då det försvårar 

användandet av den. Med tiden kommer dessa buggar att byggas bort men så här i 

början måste användaren vara på sin vakt och vara ännu mer noggrann i analysen av 

resultatet.  

 Vissa funktioner måste förskjutas en tid in i simuleringen för att inte skapa instabilitet 

i beräkningarna. Detta medför att exempelvis ventilationssystemet får tid att 

stabilisera sig innan brand, vind och dylikt börjar med sin fulla kraft och tar 

beräkningskraft. Då det finns så många olika funktioner som kan användas i HVAC 

och FDS i stort så upplevs beräkningarna vara väldigt känsliga, speciellt i början av 
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en simulering, varför syftet med simuleringen måste vara tydligt så att inte modellen 

byggs ut för mycket i onödan.   

 Tryckzoner för läckage kan endast anges till egendefinierade material samt 

adiabatiska material. Läckage går därmed inte att tillge material med egenskapen 

”INERT” och måste således anges på annat sätt. Ett alternativt sätt skulle kunna vara 

att definiera hål (HOLES) där läckage förväntas uppstå.  

 Temperaturutdatan för kanalerna ger i vissa fall konstiga värden vilket gör att de bör 

granskas kritiskt vid analys av ventilationssystemet.  

 Uppvärmningen av kanaler finns inte med för tillfället i HVAC- lösningen. Detta 

betyder att den värme som förs in i systemet via en nod momentant kan beräknas i 

kanalen men hur denna temperatur påverkar kanalen och dess omgivning finns inte 

med i beräkningarna. Antändningstemperaturer hos materialet runtomkring kanalen är 

någonting som är av vikt då kanalerna värms upp när brandgasspridning sker varför 

det bör kunna byggas in i modellen. Detta är därmed en begränsning som måste ses 

över vid analyser av HVAC- funktionen varför kanaltemperaturerna, återigen, bör 

beaktas med försiktighet.  
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11 Förslag till fortsatta studier 

I detta avslutande kapitlet kommer förslag på fortsatta studier inom området att punktas upp.  

 Modellera upp ett objekt utan större förenklingar där exempelvis alla boendeplan 

byggs upp med tillhörande fönster, tryckzoner för läckage etc. Detta då exempelvis 

fönstrens värmebeständighet har ett inflytande på tryckuppbyggnaden i objektet och 

följaktligen på mängden brandgasspridning i systemet.  

 Modellera ett ventilationssystem utan större förenklingar. Vilken påverkan får det på 

mängden brandgasspridning om exempelvis alla ventilationsdon i lägenheterna 

modelleras upp?   

 Ta med vindpåverkan i flera olika riktningar mot byggnaden och med olika 

hastigheter för att se hur detta påverkar resultatet.  

 Utföra fullskaleförsök med brandgasspridning via ventilationssystem för olika typer 

av objekt med olika typer av ventilationssystem och jämföra resultatet med FDS-

simuleringar.  Dels för att se om teorierna stämmer överens med verkligheten men 

även för att kunna validera ventilationsprogram och se vilket system som är mest 

kritiskt.  

 Titta vidare på fönsterglasens värmebeständighet, vilken temperatur som bör ansättas 

samt dess påverkan på brandgasspridningen via ventilationssystem.  

 Undersöka vidare vilken inverkan klimatsmarta byggnader har på mängden 

brandgasspridning via ventilationssystemet och vad det innebär vid dimensionering.  
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Bilaga 1- FDS indatafil 

&HEAD CHID='Scenario1case1'/ 

 

&TIME T_END=1800.0/ 

 

&DUMP RENDER_FILE='Scenario1case1.ge1', DT_BNDF=10.0, DT_DEVC=10.0, 

DT_HRR=10.0, DT_PL3D=30.0, DT_RESTART=300.0, DT_SLCF=10.0/ 

 

MESH 

 

&MESH ID='Mesh10gh3.1', IJK=50,60,40, XB=22.5,27.5,18.0,24.0,-1.0,3.0/ 

 

&MESH ID='Mesh10gh3.2', IJK=50,60,40, XB=17.5,22.5,18.0,24.0,-1.0,3.0/ 

 

&MESH ID='Mesh10gh3.3', IJK=50,40,40, XB=22.5,27.5,14.0,18.0,-1.0,3.0/ 

 

&MESH ID='Mesh10lgh3.4', IJK=50,40,40, XB=17.5,22.5,14.0,18.0,-1.0,3.0/ 

 

&MESH ID='Mesh10lgh4.1', IJK=100,100,30, XB=17.5,27.5,14.0,24.0,3.0,6.0/ 

 

&MESH ID='Mesh20vind1', IJK=50,50,20, XB=17.5,27.5,14.0,24.0,6.0,10.0/ 

 

TRYCKZONER FÖR LÄCKAGE 

 

&ZONE ID='Zone1', XB=17.9,26.5,14.334,22.59,0.0,3.0, LEAK_AREA=0.005376/ 

 

&ZONE ID='Zone2', XB=17.9,26.5,14.334,22.59,3.0,6.0/ 

 

&ZONE ID='Zone3', XB=17.9,26.5,14.334,22.59,6.0,9.0/ 

 

BRÄNSLE  

 

&REAC ID='Wood', 

 

      FUEL='REAC_FUEL', 

 

      C=3.4, 

 

      H=6.2, 

 

      O=2.5, 

 

      CO_YIELD=0.005, 

 

      SOOT_YIELD=0.01, 
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      EPUMO2=1.102E4/ 

 

MÄTPUNKTER 

 

&PROP ID='HDModelwindow', QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

ACTIVATION_TEMPERATURE=300.0/ 

 

&DEVC ID='ASAMP CO2-detector', QUANTITY='DENSITY', SPEC_ID='SOOT', 

XYZ=20.37,20.5633,5.4/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 5.1.2', QUANTITY='DUCT VOLUME FLOW', 

DUCT_ID='Duct 5.1.2'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 45.1.1', QUANTITY='DUCT VOLUME FLOW', 

DUCT_ID='Duct 45.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 5.2.2', QUANTITY='DUCT VOLUME FLOW', 

DUCT_ID='Duct 5.2.2'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 45.2.1', QUANTITY='DUCT VOLUME FLOW', 

DUCT_ID='Duct 45.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 345.2.1', QUANTITY='DUCT VOLUME 

FLOW', DUCT_ID='Duct 345.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 345.1.1', QUANTITY='DUCT VOLUME 

FLOW', DUCT_ID='Duct 345.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 5.1.1', QUANTITY='DUCT VOLUME FLOW', 

DUCT_ID='Duct 5.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volflow Duct 5.2.1', QUANTITY='DUCT VOLUME FLOW', 

DUCT_ID='Duct 5.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 345.1.1', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 345.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 45.1.1', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 45.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 5.1.1', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 5.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 5.1.2', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 5.1.2'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 345.2.1', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 345.1.1'/ 
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&DEVC ID='HVAC Temp Duct 5.2.1', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 5.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 5.2.2', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 5.2.2'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp Duct 45.2.1', QUANTITY='DUCT TEMPERATURE', 

DUCT_ID='Duct 45.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Mass Fraction Nod 4.1.1', QUANTITY='NODE MASS 

FRACTION', NODE_ID='Node 4.1.1', SPEC_ID='REAC_FUEL'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Mass Fraction Nod 4.2.1', QUANTITY='NODE MASS 

FRACTION', NODE_ID='Node 4.2.1', SPEC_ID='REAC_FUEL'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volume Fraction Nod 4.1.1', QUANTITY='NODE VOLUME 

FRACTION', NODE_ID='Node 4.1.1', SPEC_ID='REAC_FUEL'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Volume Fraction Nod 4.2.2', QUANTITY='NODE VOLUME 

FRACTION', NODE_ID='Node 4.2.1', SPEC_ID='REAC_FUEL'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.1.3-5.1.2', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.1.3','Node 5.1.2'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.1.2-5.1.1', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.1.2','Node 5.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.1.1-3.1.3', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.1.1','Node 3.1.3'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.1.2-4.1.1', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.1.2','Node 4.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.2.3-5.2.2', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.2.3','Node 5.2.2'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.2.2-5.2.1', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.2.2','Node 5.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.2.1-3.2.1', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.2.1','Node 3.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure Diff nod 5.2.2-4.2.1', QUANTITY='NODE 

PRESSURE DIFFERENCE', NODE_ID='Node 5.2.2','Node 4.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure nod 3.1.3', QUANTITY='NODE PRESSURE', 

NODE_ID='Node 3.1.3'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure nod 3.2.1', QUANTITY='NODE PRESSURE', 

NODE_ID='Node 3.2.1'/ 
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&DEVC ID='HVAC Pressure nod 4.1.1', QUANTITY='NODE PRESSURE', 

NODE_ID='Node 4.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure nod 4.2.1', QUANTITY='NODE PRESSURE', 

NODE_ID='Node 4.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure nod 5.1.3', QUANTITY='NODE PRESSURE', 

NODE_ID='Node 5.1.3'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Pressure nod 5.2.3', QUANTITY='NODE PRESSURE', 

NODE_ID='Node 5.2.3'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp nod 3.1.3', QUANTITY='NODE TEMPERATURE', 

NODE_ID='Node 3.1.3'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp nod 3.2.1', QUANTITY='NODE TEMPERATURE', 

NODE_ID='Node 3.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp nod 4.1.1', QUANTITY='NODE TEMPERATURE', 

NODE_ID='Node 4.1.1'/ 

 

&DEVC ID='HVAC Temp nod 4.2.1', QUANTITY='NODE TEMPERATURE', 

NODE_ID='Node 4.2.1'/ 

 

&DEVC ID='HDwindow3,1', PROP_ID='HDModelwindow', XYZ=21.45,22.45,1.85, 

ORIENTATION=0.0,0.0,0.0/ 

 

&DEVC ID='HDwindow3,2', PROP_ID='HDModelwindow', XYZ=23.45,22.45,1.85, 

ORIENTATION=0.0,0.0,0.0/ 

 

&DEVC ID='HDwindow3,3', PROP_ID='HDModelwindow', XYZ=25.05,22.45,1.85, 

ORIENTATION=0.0,0.0,0.0/ 

 

&DEVC ID='HDwindow3.4', PROP_ID='HDModelwindow', 

XYZ=26.46,15.1816,1.85, ORIENTATION=0.0,0.0,0.0/ 

 

&DEVC ID='Zone 1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', 

XB=17.9,26.8,17.5,22.85,0.0,3.0/ 

 

&DEVC ID='Zone 2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', 

XB=19.9,26.78,17.57,14.16,0.0,3.0/ 

 

&DEVC ID='Temp brand 1,5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.725,20.625,1.5/ 

 

&DEVC ID='Temp brand 2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.725,20.625,2.0/ 

 

&DEVC ID='Temp brand 2.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.725,20.625,2.5/ 
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&DEVC ID='Tempsovrum1.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.025,16.025,1.5/ 

 

&DEVC ID='Tempsovrum2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.025,16.025,2.0/ 

 

&DEVC ID='Tempsovrum2.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.025,16.025,2.0/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr1.1,5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=23.126,17.425,1.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr1.2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=23.126,17.425,2.0/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr1.2.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=23.126,17.425,2.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr2.1.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.625,17.425,1.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr2.2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.625,17.425,2.0/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr2.2.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.625,17.425,2.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrumsdorr1.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,19.574,1.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrumsdorr2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,19.574,2.0/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrumsdorr2.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,19.574,2.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrum1.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,21.625,1.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrum2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,21.625,2.0/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrum2.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,21.625,2.5/ 

 

&DEVC ID='Tempvent3.1.1,2.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.4,20.5643,2.0/ 
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&DEVC ID='Tempvent3.1.1,1.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.4,20.5643,1.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressure1.5', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=23.0,19.0,1.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressure2.0', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=23.0,19.0,2.0/ 

 

&DEVC ID='GASPressure2.5', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=23.0,19.0,2.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressurezone1.5', QUANTITY='PRESSURE ZONE', 

XYZ=24.0,19.0,1.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressurezone2.0', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=24.0,19.0,2.0/ 

 

&DEVC ID='GASPressurezone2.5', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=24.0,19.0,2.5/ 

 

&DEVC ID='Tempsovrum4.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.025,16.025,4.5/ 

 

&DEVC ID='Tempsovrum5.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.025,16.025,5.0/ 

 

&DEVC ID='Tempsovrum5.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=24.025,16.025,5.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr1.4.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=23.126,17.425,4.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr1.5.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=23.126,17.425,5.0/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr1.5.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=23.126,17.425,5.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr2.4.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.625,17.425,4.5/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr2.5.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.625,17.425,5.0/ 

 

&DEVC ID='Tempdorr2.5.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.625,17.425,5.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrumsdorr4.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,19.574,4.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrumsdorr5.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,19.574,5.0/ 
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&DEVC ID='Tempbadrumsdorr5.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,19.574,5.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrum4.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,21.625,4.5/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrum5.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,21.625,5.0/ 

 

&DEVC ID='Tempbadrum5.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=19.176,21.625,5.5/ 

 

&DEVC ID='Tempvent4.1.1,5.0', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.5,20.5643,5.0/ 

 

&DEVC ID='Tempvent4.1.1,4.5', QUANTITY='TEMPERATURE', 

XYZ=20.5,20.5643,4.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressure4.5', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=23.0,19.0,4.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressure5.0', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=23.0,19.0,5.0/ 

 

&DEVC ID='GASPressure5.5', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=23.0,19.0,5.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressurezone4.5', QUANTITY='PRESSURE ZONE', 

XYZ=24.0,19.0,4.5/ 

 

&DEVC ID='GASPressurezone5.0', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=24.0,19.0,5.0/ 

 

&DEVC ID='GASPressurezone5.5', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=24.0,19.0,5.5/ 

 

&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=22.5,18.0,-1.0, SETPOINT=30.0/ 

 

AKTIVERING AV FÖNSTER 

 

&CTRL ID='Controlwindow4', FUNCTION_TYPE='ALL', LATCH=.TRUE., 

INPUT_ID='HDwindow3.4'/ 

 

&CTRL ID='Controlwindow3', FUNCTION_TYPE='ALL', LATCH=.TRUE., 

INPUT_ID='HDwindow3,3'/ 

 

&CTRL ID='Controlwindow2', FUNCTION_TYPE='ALL', LATCH=.TRUE., 

INPUT_ID='HDwindow3,2'/ 

 

&CTRL ID='Controlwindow1', FUNCTION_TYPE='ALL', LATCH=.TRUE., 

INPUT_ID='HDwindow3,1'/ 

 

MATERIAL  

 

&MATL ID='Tegel', 
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      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

 

      CONDUCTIVITY=0.69, 

 

      DENSITY=1600.0/ 

 

&MATL ID='Vindskyddsskiva12,5', 

 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

 

      CONDUCTIVITY=0.21, 

 

      DENSITY=900.0/ 

 

&MATL ID='mineralull', 

 

      SPECIFIC_HEAT=0.8, 

 

      CONDUCTIVITY=0.037, 

 

      DENSITY=100.0/ 

 

&MATL ID='gips12,5', 

 

      SPECIFIC_HEAT=0.9, 

 

      CONDUCTIVITY=0.25, 

 

      DENSITY=900.0/ 

 

VÄGGAR, GOLV & TAK 

 

&SURF ID='Yttervägg', 

 

      RGB=153,51,0, 

 

      TEXTURE_MAP='psm_brick2.jpg', 

 

      TEXTURE_WIDTH=0.6096, 

 

      TEXTURE_HEIGHT=0.6096, 

 

      LEAK_PATH=1,0, 

 

      MATL_ID(1,1)='Tegel', 

 

      MATL_ID(2,1)='Vindskyddsskiva12,5', 

 

      MATL_ID(3,1)='mineralull', 
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      MATL_ID(4,1)='gips12,5', 

 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(4,1)=1.0, 

 

      THICKNESS(1:4)=0.12,0.0125,0.12,0.0125/ 

 

&SURF ID='Innervägg', 

 

      RGB=153,153,0, 

 

      TEXTURE_MAP='psm_stripes.jpg', 

 

      MATL_ID(1,1)='gips12,5', 

 

      MATL_ID(2,1)='gips12,5', 

 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

 

      THICKNESS(1:2)=0.0125,0.0125/ 

 

&SURF ID='Innerväggbrand', 

 

      RGB=153,0,0, 

 

      MATL_ID(1,1)='gips12,5', 

 

      MATL_ID(2,1)='gips12,5', 

 

      MATL_ID(3,1)='mineralull', 

 

      MATL_ID(4,1)='gips12,5', 

 

      MATL_ID(5,1)='gips12,5', 

 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(4,1)=1.0, 
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      MATL_MASS_FRACTION(5,1)=1.0, 

 

      THICKNESS(1:5)=0.0125,0.0125,0.045,0.0125,0.0125/ 

 

&SURF ID='ADIABATIC', 

 

      COLOR='GRAY 80', 

 

      ADIABATIC=.TRUE./ 

 

&SURF ID='Tak/golv', 

 

      COLOR='GRAY 80'/ 

 

&SURF ID='Ytterväggvån4', 

 

      RGB=153,51,0, 

 

      TEXTURE_MAP='psm_brick2.jpg', 

 

      TEXTURE_WIDTH=0.6096, 

 

      TEXTURE_HEIGHT=0.6096, 

 

      MATL_ID(1,1)='Tegel', 

 

      MATL_ID(2,1)='Vindskyddsskiva12,5', 

 

      MATL_ID(3,1)='mineralull', 

 

      MATL_ID(4,1)='gips12,5', 

 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

 

      MATL_MASS_FRACTION(4,1)=1.0, 

 

      THICKNESS(1:4)=0.12,0.0125,0.12,0.0125/ 

 

&SURF ID='burner', 

 

      COLOR='RED', 

 

      HRRPUA=800.0/ 
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&OBST XB=10.4626,15.1881,10.1,10.17,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=19.8802,21.3828,17.5215,17.5915,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.1056,21.3828,11.6877,11.7577,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.5944,20.6644,9.77049,10.2398,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.25,20.32,18.9539,19.41,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=22.6463,22.7163,21.1241,22.849,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=10.4626,12.3002,16.1244,16.1944,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=23.0733,23.1433,6.3582,8.10512,0.0,2.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.0,24.5,20.2,21.0,2.5,2.7, RGB=153,255,255, 

SURF_ID='ADIABATIC'/ Duct 3.1.1 

 

&OBST XB=19.6,20.4,21.1,21.9,2.5,2.7, RGB=102,255,204, 

SURF_ID='ADIABATIC'/ Duct 3.2.1 

 

&OBST XB=10.0,27.0,6.0,23.0,2.7,3.0, SURF_ID='Tak/golv'/ Tak 

 

&OBST XB=10.4626,15.1881,10.1,10.17,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=19.8802,21.3828,17.5215,17.5915,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.143,21.3828,11.6877,11.7577,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.5944,20.6644,9.77049,10.2398,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.25,20.32,18.9539,19.41,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=22.6463,22.7163,21.1241,22.849,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=10.4626,12.3002,16.1244,16.1944,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 
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&OBST XB=23.0733,23.1433,6.3582,8.10512,3.0,5.75, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.0,24.5,20.2,21.0,5.5,5.7, RGB=153,255,255, 

SURF_ID='ADIABATIC'/ Duct 4.1.1 

 

&OBST XB=19.8,20.7,21.1,21.9,5.5,5.7, RGB=51,255,204, 

SURF_ID='ADIABATIC'/ Duct 4.2.1 

 

&OBST XB=10.0,27.0,6.0,23.0,5.7,6.0, SURF_ID='Tak/golv'/ Tak 

 

&OBST XB=20.0,24.5,20.2,21.0,8.5,8.7, RGB=153,255,255, 

SURF_ID='ADIABATIC'/ Duct 5.1.1 

 

&OBST XB=19.6,20.4,21.1,21.9,8.5,8.7, RGB=51,255,204, 

SURF_ID='ADIABATIC'/ Duct 5.2.1 

 

&OBST XB=10.0,27.0,6.0,23.0,8.7,9.0, SURF_ID='Tak/golv'/ Tak 

 

&OBST XB=23.475,25.975,19.375,21.975,0.0,0.5, SURF_ID='ADIABATIC'/ Burner  

 

&OBST XB=17.5,17.9,15.6,15.7,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=17.7,17.9,15.7,15.8,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=17.8,17.9,15.8,17.5,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=17.8,17.9,17.6,22.8,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=17.8,19.9,17.5,17.6,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=19.8,19.9,14.3,17.5,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=19.8,26.7,14.2,14.3,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=20.0,20.1,14.0,14.2,3.0,5.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ Brandvägg 

 

&OBST XB=22.5,26.7,14.2,14.3,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=17.8,17.9,18.0,22.8,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=17.5,17.9,15.6,15.7,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=17.7,17.9,15.7,15.8,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 
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&OBST XB=17.8,17.9,15.8,17.5,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=17.8,17.9,17.6,18.0,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=17.8,19.9,17.5,17.6,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=19.8,19.9,14.3,17.5,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=19.8,22.5,14.2,14.3,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=20.0,20.1,14.0,14.2,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innerväggbrand'/ 

Brandvägg 

 

&OBST XB=22.5,26.7,14.0,18.0,-0.3,-1.38778E-16, SURF_ID='Tak/golv'/ golv 

 

&OBST XB=22.5,26.7,18.0,22.8,-0.3,-1.38778E-16, SURF_ID='Tak/golv'/ golv 

 

&OBST XB=17.5,22.5,18.0,22.8,-0.3,-1.38778E-16, SURF_ID='Tak/golv'/ golv 

 

&OBST XB=17.5,22.5,14.0,18.0,-0.3,-1.38778E-16, SURF_ID='Tak/golv'/ golv 

 

&OBST XB=17.5,17.7,17.5,17.6,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=17.9,20.3,19.4,19.5,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=20.2,20.3,19.5,22.8,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=22.0,22.7,20.0,20.1,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=22.6,22.7,19.0,20.0,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=22.0,22.6,19.0,19.0,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=22.5,26.7,17.5,17.6,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=21.4,21.5,14.0,17.5,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=21.4,22.5,17.5,17.6,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=17.9,20.3,19.4,19.5,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 
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&OBST XB=20.2,20.3,19.5,22.8,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=17.5,17.7,17.5,17.6,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=22.5,22.7,20.0,20.1,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=22.6,22.7,19.0,20.0,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=22.5,22.6,19.0,19.0,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=22.0,22.5,20.0,20.1,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=22.0,22.5,19.0,19.0,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Innervägg'/ 

Innervägg 

 

&OBST XB=21.4,21.5,14.0,17.5,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=21.4,26.7,17.5,17.6,3.0,5.7, SURF_ID='Innervägg'/ Innervägg 

 

&OBST XB=17.5,26.7,22.6,22.8,6.0,8.8, SURF_ID='Ytterväggvån4'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=26.5,26.7,14.0,22.6,6.0,8.8, SURF_ID='Ytterväggvån4'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=26.5,26.7,14.0,18.0,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Yttervägg'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=22.5,26.7,22.6,22.8,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Yttervägg'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=26.5,26.7,18.0,22.6,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Yttervägg'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=17.5,22.5,22.6,22.8,-1.38778E-16,2.7, SURF_ID='Yttervägg'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=17.5,26.7,22.6,22.8,3.0,5.7, SURF_ID='Ytterväggvån4'/ Yttervägg 

 

&OBST XB=26.5,26.7,14.0,22.6,3.0,5.7, SURF_ID='Ytterväggvån4'/ Yttervägg 

 

DÖRRAR OCH FÖNSTER 

 

&HOLE XB=26.327,26.827,14.4666,15.9666,1.2,2.2, CTRL_ID='Controlwindow4'/ 

window4 

 

&HOLE XB=24.331,25.581,22.4174,22.9174,1.2,2.2, CTRL_ID='Controlwindow3'/ 

window3 

 



 

15 
 

&HOLE XB=22.85,24.1,22.4095,22.9095,1.2,2.2, CTRL_ID='Controlwindow2'/ 

window2 

 

&HOLE XB=20.8427,22.0927,22.3931,22.8931,1.2,2.2, 

CTRL_ID='Controlwindow1'/ window1 

 

&HOLE XB=22.7,23.6,17.45,17.65,0.0,2.1/ Dörr 1 

 

&HOLE XB=20.2629,21.1629,17.4518,17.6518,0.0,2.1/ Dörr 2 

 

&HOLE XB=18.7029,19.6029,19.3505,19.5505,0.0,2.1/ Dörr toalett 

 

&HOLE XB=22.7,23.6,17.45,17.65,3.05,5.2/ Dörr 1 

 

&HOLE XB=20.2629,21.1629,17.4518,17.6518,3.05,5.2/ Dörr 2 

 

&HOLE XB=18.7029,19.6029,19.3505,19.5505,3.05,5.2/ Dörr toalett 

 

VENTS 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=27.5,27.5,18.0,24.0,-1.0,0.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.1 [XMAX] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=22.5,27.5,24.0,24.0,-1.0,0.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.1 [YMAX] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=22.5,27.5,18.0,24.0,-1.0,-1.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.1 [ZMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,17.5,23.0,24.0,-1.0,3.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.2 [XMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,17.5,18.0,23.0,-1.0,-0.25/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.2 [XMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,22.5,24.0,24.0,-1.0,0.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.2 [YMAX] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,22.5,18.0,24.0,-1.0,-1.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.2 [ZMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=27.5,27.5,14.0,18.0,-1.0,0.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.3 [XMAX] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=22.5,27.5,14.0,14.0,-1.0,-0.25/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.3 [YMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=22.5,27.5,14.0,18.0,-1.0,-1.0/ Mesh Vent: 

Mesh10gh3.3 [ZMIN] 
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&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,17.5,14.0,18.0,-1.0,-0.25/ Mesh Vent: 

Mesh10lgh3.4 [XMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,22.5,14.0,14.0,-1.0,-0.25/ Mesh Vent: 

Mesh10lgh3.4 [YMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,22.5,14.0,18.0,-1.0,-1.0/ Mesh Vent: 

Mesh10lgh3.4 [ZMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,17.5,23.0,24.0,3.0,6.0/ Mesh Vent: 

Mesh10lgh4.1 [XMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,17.5,23.0,24.0,6.0,10.0/ Mesh Vent: 

Mesh20vind1 [XMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,17.5,14.0,23.0,9.75,10.0/ Mesh Vent: 

Mesh20vind1 [XMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,27.5,14.0,14.0,9.75,10.0/ Mesh Vent: 

Mesh20vind1 [YMIN] 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=17.5,27.5,14.0,24.0,10.0,10.0/ Mesh Vent: 

Mesh20vind1 [ZMAX] 

 

&VENT ID='Vent 3.1.1', SURF_ID='HVAC', 

XB=20.15,20.65,20.3143,20.8143,2.499,2.499/ 

 

&VENT ID='Vent 3.2.1', SURF_ID='HVAC', XB=19.7,20.2,21.2,21.7,2.499,2.499/ 

 

&VENT ID='Vent 4.1.1', SURF_ID='HVAC', 

XB=20.25,20.75,20.3143,20.8143,5.499,5.499/ 

 

&VENT ID='Vent 4.2.1', SURF_ID='HVAC', XB=20.1,20.6,21.2,21.7,5.499,5.499/ 

 

&VENT SURF_ID='burner', XB=23.475,25.975,19.375,21.975,0.5,0.5, 

XYZ=24.725,20.625,0.5, SPREAD_RATE=0.004326, DEVC_ID='TIMER'/ 

Ventburner 

 

HVAC- VENTILATIONSSYSTEMET 

 

&HVAC ID='Node 3.1.3', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 345.1.1', 

VENT_ID='Vent 3.1.1'/ 

 

&HVAC ID='Node 4.1.1', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 45.1.1', 

VENT_ID='Vent 4.1.1'/ 

 

&HVAC ID='Node 5.1.1', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 345.1.1','Duct 5.1.1', 

XYZ=20.4,20.5643,8.624/ 
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&HVAC ID='Node 5.1.2', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 5.1.1','Duct 

5.1.2','Duct 45.1.1', XYZ=20.5,20.5643,8.624/ 

 

&HVAC ID='Node 5.1.3', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 5.1.2', 

AMBIENT=.TRUE., XYZ=24.25,20.5643,8.624/ 

 

&HVAC ID='Duct 345.1.1', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.0657, 

NODE_ID='Node 3.1.3','Node 5.1.1', ROUGHNESS=0.001, LENGTH=6.125/ 

 

&HVAC ID='Duct 5.1.1', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.315, NODE_ID='Node 

5.1.1','Node 5.1.2', ROUGHNESS=0.001, LENGTH=0.1/ 

 

&HVAC ID='Duct 5.1.2', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.315, FAN_ID='Fan 

Frånluft', NODE_ID='Node 5.1.2','Node 5.1.3', REVERSE=.TRUE., 

ROUGHNESS=0.001, LENGTH=3.75/ 

 

&HVAC ID='Duct 45.1.1', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.0584, 

NODE_ID='Node 4.1.1','Node 5.1.2', ROUGHNESS=0.001, LENGTH=3.125/ 

 

&HVAC ID='Node 3.2.1', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 345.2.1', 

VENT_ID='Vent 3.2.1'/ 

 

&HVAC ID='Node 5.2.1', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 345.2.1','Duct 5.2.1', 

XYZ=19.95,21.45,8.499/ 

 

&HVAC ID='Node 5.2.2', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 5.2.1','Duct 

5.2.2','Duct 45.2.1', XYZ=20.35,21.45,8.499/ 

 

&HVAC ID='Node 5.2.3', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 5.2.2', 

AMBIENT=.TRUE., XYZ=24.1,21.45,8.499/ 

 

&HVAC ID='Node 4.2.1', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='Duct 45.2.1', 

VENT_ID='Vent 4.2.1'/ 

 

&HVAC ID='Duct 345.2.1', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.0699, 

NODE_ID='Node 3.2.1','Node 5.2.1', ROUGHNESS=0.001, LENGTH=6.0/ 

 

&HVAC ID='Duct 5.2.1', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.315, NODE_ID='Node 

5.2.1','Node 5.2.2', ROUGHNESS=0.001, LENGTH=0.4/ 

 

&HVAC ID='Duct 5.2.2', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.315, FAN_ID='Fan 

Frånluft', NODE_ID='Node 5.2.2','Node 5.2.3', ROUGHNESS=0.001, 

LENGTH=3.75/ 

 

&HVAC ID='Duct 45.2.1', TYPE_ID='DUCT', DIAMETER=0.0574, 

NODE_ID='Node 4.2.1','Node 5.2.2', ROUGHNESS=0.001, LENGTH=3.0/ 

 

&HVAC ID='Fan Tilluft', TYPE_ID='FAN', RAMP_ID='Fan Tilluft_RAMP_ID'/ 

 

&HVAC ID='Fan Frånluft', TYPE_ID='FAN', RAMP_ID='Fan Frånluft_RAMP_ID'/ 
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&RAMP ID='Fan Frånluft_RAMP_ID', T=0.047, F=490.0/ 

 

&RAMP ID='Fan Frånluft_RAMP_ID', T=0.095, F=331.0/ 

 

&RAMP ID='Fan Frånluft_RAMP_ID', T=0.142, F=102.0/ 

 

&RAMP ID='Fan Tilluft_RAMP_ID', T=0.047, F=490.0/ 

 

&RAMP ID='Fan Tilluft_RAMP_ID', T=0.095, F=331.0/ 

 

&RAMP ID='Fan Tilluft_RAMP_ID', T=0.142, F=102.0/ 

 

BOUNDARY FILE 

 

&BNDF QUANTITY='GAS TEMPERATURE'/ 

 

&BNDF QUANTITY='NORMAL VELOCITY'/ 

 

&BNDF QUANTITY='PRESSURE COEFFICIENT'/ 

 

SLICE FILE 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBY=18.5/ 

 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=20.5/ 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBY=20.5/ 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBY=21.3/ 

 

&SLCF QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION', VECTOR=.TRUE., 

PBX=20.0/ 

 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=20.0/ 

 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', PBY=21.3/ 

 

 

 

&TAIL / 
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Bilaga 2- Beräkningar i modellen 

I bilagan redovisas de beräkningar som genomförts för att kunna bygga en så korrekt modell 

som möjligt.  

1.1 Kontroll av rätt gridstorlek 

Den kritiska gridcellsindelningen är den vid branden. Ekvationerna nedan är enligt FDS 

användarmanual (NIST, 2012).  
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      √ 
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Det finns utifrån detta rekommendationer inom vilka intervall kontrollparametrarna bör ligga 

för att få en så korrekt simulering som möjlig. Enligt SFPE Handbook COX SUMAR 2002 

bör  ̇  ha ett värde mellan 0,3-2,5. Följaktligen anger (NIST, 2012) att D
*
/dx bör ha ett värde 

större än 5 och X anger att D
*
/H bör vara större än 0,5. Tabell 1 visar vilken indata som har 

används i respektive ekvation och Tabell 2 visar kontrollens resultat.  
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Tabell 1 Indata från branden för kontroll av godtagbar meshindelning i brandrummet. 

Parameter Indata 

Sidlängd på kontrollvolymer, Δx [m] 0,1 

Brandmeshens höjd, H [m] 3 

Total effektutveckling.  ̇[kW] 5000 

Total brandarea, Ab 6,25 

Brandens ekvivalenta cirkeldiameter, db [m] 2,82 (enligt ekvation (1)) 

 

Tabell 2 Resultat av kontrollen av mesh i brandrummet. 

Kontrollparameter Resultat 

 ̇   0,34 (enligt ekvation (2)) 

D
*
/Δx  18,32 (enligt ekvation (3)) 

D
*
/H  0,6 (enligt ekvation (4)) 

Kontrollen visar därmed att den valda gridstorleken ligger inom rätt intervall för samtliga 

kontrollparametrar.  

1.2 Beräkning av läckagearea 

Då läckage skulle definieras i modellen utgick detta ifrån Tabell 3.  

Tabell 3 Läckageareor för olika byggnadsdelar enligt (Klote, et al., 2012). 

Byggnadsdel Läckagearea [cm
2
/m

2
] 

Yttervägg 1 

Fönster 1 

Dörr 2 
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Då den totala läckagearean måste anges i [cm
2
] i FDS och inte i [cm

2
/m

2
] som det står i Tabell 

3, gjordes en enklare beräkning genom att bestämma dörrareor, fönsterareor och arean på 

ytterväggarna. Vid definiering av läckage mellan zon 1 och omgivningen togs enbart 

fasadväggen med och inte de läckage som sker mellan lägenheten och trapphuset. Det 

existerande läckaget beräknades med ekvation (5).  

            (                              )    

                         
(5) 

Den totala läckagearean från zon 1 till omgivningen bestämdes till 53,76 cm
2
. 
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Bilaga 3- Väggarnas uppbyggnad 

Väggarnas uppbyggnad har hämtats ifrån (Gyproc e-handbok, 2014). Vid uppbyggnaden av 

väggarna i modellen har dock reglar och eventuella luftspalter tagits bort. Tre väggtyper, i 

form av fasadvägg, brandvägg och innervägg, valdes ifrån Gyproc e-handbok. De material 

som användes vid definieringen av väggar, golv och tak finns beskrivna i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Materialegenskaper har hämtats från (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Material Specifik värmekapacitet 

[kJ/kg K] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Emissivitet  

[ε] 

Konduktivitet 

[W/m K] 

Tegel 0,84 1600 0,9 0,69 

Vindskyddsskiva 1,0 900 0,9 0,21 

Mineralull 0,8 100 0,9 0,037 

Gips 0,9 900 0,9 0,25 

Betong 0,88 2300 0,85 1,40 

 

Golv och tak består endast av materialet betong i modellen. Väggarna i modellen innehåller 

olika sammansättning av de material som finns beskrivna ovan. Väggarnas specifika 

sammansättning av dessa material beskrivs var för sig nedan.  

1.1 Fasadvägg 

En vanlig fasadutformning i ett flerbostadshus är ofta utfackningsväggar. Utfackningsväggar 

är en icke bärande yttervägg som ofta har en stomme av träreglar. Ur Gyproc e-handbok har 

en sådan valts ut, Gyproc TH 600 THERMOnomic Ergo. Figur 1 visar en schematisk bild över 

väggens olika lager där Tabell 2 beskriver vad varje lager innehåller. 

 

 

Figur 1 Något förenklad varijant av fasadväggen Gyproc TH 600 THERMOnomic Ergo.   
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Tabell 2 Sammanställning av de material som fasadväggen består utav.  

Lager Material (se Tabell 1 för material egenskaper) Tjocklek [mm] 

1) Tegel 120 

2) Vindskyddsskiva 12,5 

3) Mineralull 120 

4) Gips 12,5 

1.2 Brandvägg 

Brandcellsgränserna i flerbostadshuset är försedda med en Gyproc väggtyp XR 16.  

Figur 2 visar en schematisk bild över väggen medan Tabell 3 visar respektive 

lagersammansättning.  

 

 

Figur 2 Något förenklad varijant av brandväggen Gyproc XR 16. 

Tabell 3 Sammanställning av de material som brandväggen består utav.  

Lager Material(se Tabell 1 för material egenskaper) Tjocklek [mm] 

1) Gips 2*12,5  

2) Mineralull 45 

3) Gips 2*12,5 

1.3 Innervägg 

Innerväggarna i flerbostadshuset består av väggtypen GS3. Figur 3 visar en schematisk bild 

av väggen där respektive material finns listade i Tabell 4.  

 

 

Figur 3 Något förenklad varijant av innerväggen Gyproc GS3. 
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Tabell 4 Sammanställning av de material som innerväggen består utav.  

Lager Material(se Tabell 1 för material egenskaper) Tjocklek [mm] 

1) Gips 12,5  

2) Luft 45 

3) Gips 12,5 
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Bilaga 4- Beräkningsprocedur för mängd brandgasspridning 

Beräkningarna nedan är utförda för standardfallet men samma beräkningsprocedur har 

använts på respektive fall för att beräkna mängden brandgasspridning.  

Mottagande brandcellsvolym beräknas fram genom att ta effektiv boendearea, A i lägenhet 

105 multiplicerat med lägenhetens takhöjd, h, se ekvation (1). 

𝑉 = 𝐴 ∗ ℎ  (1) 

Känt att boendearean, A= 62 m2 samt takhöjden, h= 2,75 m2 ger insättning i ekvationen ovan 

en volym, V i lägenheten:   

𝑉 = 𝐴 ∗ ℎ = 62 ∗ 2,75 = 170,5  [𝑚!]  

Mängden luftmassa som den mottagande brandcellen har beräknas fram genom att ta volymen 

på brandcellen multiplicerat med densiteten för den luft som sprids till lägenhet 105, ekvation 

(2). Densiteten för brandgaserna reduceras beroende på tryck och temperatur. Ur (Lervik, 

1994) framgår det att luft har en densitet, ρ= 1,18 kg/m3 vid ett 1 bars tryck. Efter insättning 

av volymen på rummet samt densiteten på luften kan massa beräknas.  

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝜌  (2) 

Mängden luftmassa i den mottagande brandcellen blir således:  

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝜌 = 170,5 ∗ 1,18 = 201  [𝑘𝑔]  

Mängd brandgasspridning tas fram med hjälp av FDS simuleringarna. Simuleringarna gav 

mängd brandgasspridning vid olika tidpunkter och därför integrerades den totala mängden 

fram. Efter integrering blev mängden brandgasspridning 8 g i standardfallet. Hur stor del detta 

utför av den mottagande brandcellen kan således beräknas med ekvation (3).  
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𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑔𝑎𝑠𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑡𝑖𝑙𝑙  𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙 =
!ä#$%  !"#$%&#''(")%$)$&   !"

!"#$%&''&  !  !"##$%$&'(  !"#$%&'((   !"
=  

(3) 

Mängd brandgasspridning blir efter insättning:  

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑔𝑎𝑠𝑠𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑡𝑖𝑙𝑙  𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑐𝑒𝑙𝑙 =
!ä#$%  !"#$%&#''(")%$)$&   !"

!"#$%&''&  !  !"##$%$&'(  !"#$%&'((   !"
= !,!!"

!"#
= 4 ∗ 10!! = 0,004  [%]   
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Bilaga 5- Ventilationssystemets uppbyggnad 

Ventilationssystemets uppbyggnad presenteras nedan där Figur 1 visar en illustration av dess 

uppbyggnad i HVAC medan Tabell 1 innehåller en teckenförklaring med respektive funktions 

egenskaper i programmet.  

 

Figur 1 En illustration av ventilationssystemet som byggdes upp med hjälp av HVAC- funktionen. 

Tabell 1 En beskrivning av vad respektive nummer i Figur 1 motsvarar samt dess egenskaper i systemet. 

Nummer Beskrivning Längd 
[m] 

Diameter 
[m] 

Area 
[m2] 

Roughness 
[m] 

Egenskaper 

1 Tilluftsdon 3.1.1     0,25   Vent 
2 Tilluftsdon 4.1.1   0,25  Vent 
3 Frånluftsdon 3.2.1     0,25   Vent 
4 Frånluftsdon 4.2.1   0,25  Vent 
5 Kanal 345.1.1 6,125 0,0657 0,0034 0,001∗   
6 Kanal 45.1.1 3,125 0,0584 0,0027 0,001∗  
7 Kanal 5.1.1 0,1 0,315 0,0779 0,001∗   
8 Kanal 5.1.2 3,75 0,315 0,0779 0,001∗ Fläkt 
9 Kanal 345.2.1 6 0,0699 0,0038 0,001∗   
10 Kanal 45.2.1 3 0,0574 0,0026 0,001∗  
11 Kanal 5.2.1 0,4 0,315 0,0779 0,001∗   
12 Kanal 5.2.2 3,75 0,315 0,0779 0,001∗ Fläkt 
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13 Nod 3.1.1         Vent endpoint 
14 Nod 4.1.1     Vent endpoint 
15 Nod 5.1.1         Internal 
16 Nod 5.1.2     Internal 
17 Nod 5.1.3         Ambient  
18 Nod 3.2.1     Vent endpoint 
19 Nod 4.2.1         Vent endpoint 
20 Nod 5.2.1     Internal 
21 Nod 5.2.2         Internal 
22 Nod 5.2.3         Ambient  

∗= Default värde i FDS 6 
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Bilaga 6- HVAC- systemets resultat från standardfallet utan 

brand 

Nedan presenteras de flöden som uppkom i HVAC- systemet i standardfallet utan brand. 

Benämningarna på respektive nod och kanal (duct) samt var de sitter i systemet finnes i 

Bilaga 5- Ventilationssystemets uppbyggnad. Tilluftssystemet är byggt för att leverera ca 40 

l/s till vardera lägenheten.  

 

Figur 1 Flödena som uppkom i tilluftssystemet i de olika kanaldelarna.  
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Figur 2 Flödena som uppkom i frånluftssystemet i de olika kanaldelarna.  
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Bilaga 7- HVAC- systemets resultat från standardfallet 

Nedan presenteras de resultat som erhölls från HVAC- systemet i standardfallet. 

Benämningarna på respektive nod och kanal (duct) samt var de sitter i systemet finnes i 

Bilaga 5- Ventilationssystemets uppbyggnad.  

 

Figur 1 Flödena som uppkom i tilluftssystemet i de olika kanaldelarna.  
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Figur 2 Flödena som uppkom i frånluftssystemet i de olika kanaldelarna.  

 

Figur 3 Temperaturerna som mättes i de olika kanaldelarna i tilluftssystemet.  
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Figur 4 Temperaturerna som mättes i de olika kanaldelarna i frånluftssystemet. 

 

Figur 5 Temperaturerna som mättes i vid ventilationsdonen vid till- respektive frånluften. Den andra siffran i respektive 

mätares namn representerar om noden sitter vid en tilluft (1) eller frånluft (2).  
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Bilaga 8- Fönsteranalys 

Nedan presenteras resultatet från standardfallet i jämförelse med två kompletterande 

simuleringar av standardfallet som genomfördes för att studera mängden brandgasspridning 

via ventilationssystemet beroende på vilken aktiveringstemperatur som ansattes på fönstren. 

De aktiveringstemperaturer som jämförs i bilagan är standardfallets 300  C mot 350  C 

respektive 500  C.  

Tabell 1 Uträknad mängd brandgasspridning samt tid till brandgasspridning vid respektive aktiveringstemperatur. Det första 

talet under rubriken ”Tid till brandgasspridning” presenterar differensen mellan brandens startpunkt till dess att första 

spridningen i systemet skedde. 

Aktiveringstemperatur 

[ C] 

Mängd 

brandgasspridning 

[g] 

Brandgaser till 

mottagande brandcell [%] 

Tid till 

brandgasspridning 

[s] 

300 8 0,004 70 (totalt: 220) 

350 189 0,094 70 (totalt: 240) 

500 216 0,1 60 (totalt: 240) 

Figur 3 nedan visar en jämförelse i mängden spridning för de olika aktiveringstemperaturerna 

på fönstren över tid. Figur 4, Figur 4 och Figur 4 redovisar resultatet, i mängd spridning över 

tid, från respektive aktiveringstemperatur för sig.   
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Figur 1 Jämförelse i mängd spridning för de olika aktiveringstemperaturerna på fönstren. 

 

Figur 2 Brandgasspridningen plottad mot tiden vid 300  C. 
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Figur 3 Brandgasspridningen plottad mot tiden vid 350 °C. 

 

 

Figur 4 Brandgasspridningen plottad mot tiden vid 500 °C.  

 


