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Sammanfattning 
En brand i viktiga kabelutrymmen inom vattenkraftverk skulle leda till driftstopp som kan 

leda till stora ekonomiska förluster för innehavarna av anläggningen, kort återställningstid 

blir därmed viktigt. Med konsekvenserna av driftstop i åtanke har större fokus lagts på 

brandskyddet inom vattenkraftverken. 

Denna rapports syfte är att utforma ett fördjupat utredningsunderlag till pågående 

utredningsarbete inom Vattenfall Vattenkraft AB gällande brandskydd inom deras 

vattenkraftsanläggningar. Det avser även att fungera som kunskapsunderlag för framtida 

frågeställningar vid exempelvis försäkringsfrågor och förnyelseprojekt inom Vattenfall 

Vattenkraft AB. 

Det aktuella utrymmet som ska gälla som typfall för denna utredning är en kabelkulvert i 

Harsprångets kraftverk. Kulverten är initialt belägen ca 80 m under jord i direkt anslutning till 

kraftanläggningen och innefattar 2-7 st kabelstegar med ett varierat antal 

mellanspänningskablar (1-20 kV). Den går sedan hela vägen upp till marknivå. 

Ett problem vid brand är att kulvertsystemet i nuläget är mer eller mindre öppet genom hela 

dess geometri, vilket gör att brand längst ned kan leda till att hela utrymmet blir rökfyllt. 

Lägg därtill att anläggningen är obemannad stora delar av tiden och det är beräknat att det 

när så är fallet tar minst 40 minuter innan personal är på plats i händelse av brand eller 

annan skadehändelse. Detta medför att branden kommer vara fullt utvecklad innan personal 

har anlänt. 

Beräkningar har utförts gällande brandbelastning och maximal brandeffekt där det 

konstaterats att kulverten har hög brandbelastning från de många kabelstegarna, vilket gör 

att tillgången på syre blir den begränsande faktorn. Kulvertens slutna utrymme och 

uppbyggnad av sten och betong gör att tillförseln av syre är relativt låg. Vidare har den 

långsmala, komplicerade geometrin antagits medföra den påverkan att syre i de kulvertdelar 

som ligger långt bort från branden inte kommer att bidra till brandens syresättning. Detta 

verifierades sedan av simuleringar med Fire Dynamics Simulator (FDS). 

Olika brandtekniska lösningar har undersökts för att ta fram ett lämpligt skydd för 

kulvertutrymmen och en kombination av vattendimma samt sektionering av kulvert har 

bedömts som den mest effektiva lösningen för brandskyddet. 

Sektioneringen bidrar till skapa en mer kontrollerbar dimensionerande släckvolym. Det tar 

även bort problemet med att man i nuläget får en kulvert som är rökfylld i hela utrymmet, 

vilket leder till en enklare återställning efter branden. Efter konsultation med sakkunniga 

inom området släcksystem/vattendimma har det konstaterats att sektioner i 

storleksordningen 100 m är lämpligt att hantera genom släcksystemet. Slutgiltig utformning 

av sektionering kommer givetvis att variera beroende på vilken anläggning som 

dimensioneras. Då släcksystemet jobbar med höga ingångstryck utgör vertikala kulvertar 

(sektion, släckvolym) inget hinder. 
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Utformningen på släcksystemet har slutligen landat i två olika skyddsnivåer, en förhöjd 

skyddsnivå och en normal skyddsnivå. För den förhöjda skyddsnivån sker aktivering av 

släcksystemet inom en hel sektion via detektionssystem, släcksystemet aktiveras vid 

indikering och en brand kommer att släckas i ett tidigt skede.  

För den normala skyddsnivån sker aktivering av släcksystemet via värmekänsliga bulber, 

systemet utlöser vid en viss temperatur och begränsar/släcker sedan branden. Denna variant 

kräver en viss temperaturuppbyggnad (bulber kan aktiveras exempelvis vid 57 eller 68 °C), 

och då har en brand redan utvecklats. Påverkade kablar löper i större omfattning högre risk 

att tappa funktion och måste då bytas ut. 
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Abstract 
A fire in important cable tunnels inside power plants would lead to stoppage in production 

that could lead to big financial losses for the owners of the plant, which makes short 

restoration time very important. With the consequences of stoppage in mind, more focus 

has been directed to issues regarding fire protection of cable tunnels in the power plants. 

The purpose of this report is to provide a more comprehensive material to the ongoing 

investigations within Vattenfall Vattenkraft AB regarding fire protection within their power 

plants. It will also be used as material for future issues regarding insurance and new projects 

within Vattenfall Vattenkraft AB. 

The room that will serve as typical case for this investigation is a cable tunnel inside 

Harsprånget power plant. The cable tunnel is initially situated approximately 80 meters 

below ground level in direct connection with the power plant and contains 2-7 cable trays 

with a varied amount of cables on each tray. The cable tunnel then runs all the way up to 

ground level. 

One problem is that the cable tunnel system is more or less open through its whole 

geometry, which in case of fire in the lower regions could make the whole tunnel system 

filled with smoke. When adding the fact that the plant is unmanned for the most part, and 

it’s calculated to take at least 40 minutes before personnel has arrived at the scene in case 

of fire or other accident. All this makes a fully developed fire very hard to handle.  

Calculations have been made regarding fire load and maximum heat release rate, and it has 

been stated that the cable tunnel has a high fire load from the many cable trays, which make 

oxygen the limiting factor. The cable tunnels closed space and the fact that it´s made of 

stone and concrete makes the inflow of oxygen very limited. The narrow, complicated 

geometry is expected to make it impossible for the fire to use all oxygen in the further 

regions of the tunnel system. This was later verified by simulations made with Fire Dynamics 

Simulator (FDS). 

Different solutions for the fire protection have been analyzed to achieve a proper fire 

protection for the cable tunnel, and the use of an extinguishing system with water mist in 

combination with fire sections of the cable tunnel has been suggested to be the most 

effective solution for the fire protection. 

The use of fire sections contributes to create a more controllable volume for the 

extinguishing system. It will also erase the problem with the smoke filled cable tunnel 

system, which leads to an easier restoration. After consulting with experts within 

extinguishing system it has been stated that sections of 100 meters are suitable to handle 

for the system. Final set-up of the fire sections will vary depending on which plant referred 

to. Thanks to the high pressure within water mist systems vertical sections won´t be a 

problem.  
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The set-up of the extinguishing system has finally ended up in two different protection 

levels, an increased protection level and a normal protection level. With the increased 

protection level the extinguishing system activates within a whole section using a fire 

detection system, the extinguishing system actives when a fire is indicated and the fire will 

be extinguished in an early stage. 

With the normal protection level the extinguishing system activates using heat sensitive 

bulbs that break at a certain temperature. This activation method needs some temperature 

build up (for example 57 or 68 °C bulbs can be used), and by that time the fire has already 

started. Affected cables have a higher risk of losing their functionality and needing replacing. 
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Teckenförklaring 

   = Öppningsarea [m2] 

   = Specifik värmekapacitet för omgivande luft: 1,2 [kJ/kg K] 

    = Karakteristisk branddiameter [-] 

  = Tyngdaccelerationen: 9,81 [m/s2] 

   = Höjd på öppning [m] 

 ̇  = Massflöde av luft [kg/s] 

 ̇ = Värmeeffekt [kW] 

  = Tid [s] 

   = Temperatur på omgivande luft: 293,15 [K] 

  = Tillväxtfaktorn [kW/s2] 

   = Gridstorlek [m] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion och vattenkraftverken i Sverige 

utgör således en väldigt viktig samhällsfunktion. Ett driftstopp på en vattenkraftsanläggning 

skulle ge stora ekonomiska förluster för innehavarna av anläggningen, kort återställningstid 

blir därmed viktigt. Med konsekvenserna av driftstopp i åtanke har större fokus lagts på 

brandskyddet inom vattenkraftverken. 

Vattenfall arbetar kontinuerligt med att förbättra det person- och produktionsrelaterade 

brandskyddet inom sina anläggningar, där en del av detta arbete behandlar skydd av 

kabelinstallationer i kulvertgångar. Detta arbete ligger till grund för det här examensarbetet 

som vidare ska utreda brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder i 

kabelutrymmen. 

1.2 Syfte och mål 

Detta projekts syfte är att utforma ett fördjupat utredningsunderlag till pågående 

utredningsarbete inom Vattenfall Vattenkraft AB gällande brandskydd inom deras 

vattenkraftsanläggningar. Det avser även att fungera som kunskapsunderlag för framtida 

frågeställningar vid exempelvis försäkringsfrågor och förnyelseprojekt inom Vattenfall 

Vattenkraft AB. 

Målet är att arbetet ska belysa konsekvenserna av brand i kabelkulvert och ge underlag för 

val av brandtekniskt skydd till Vattenfalls olika anläggningar. 

1.3 Utredningsområden 

 Del 1 – Identifiering av förutsättningar, riskbild och åtgärder 1.3.1

 Analys och kontroll av utrymmen och dess geometri. 

 Analys av förekommande kabeltyper och hur olika typer kan påverka brandförloppet. 

 Identifiering av möjliga anledningar till brand samt konsekvenser. 

 Analys av möjliga brandtekniska åtgärder. 

Arbete med att gå igenom förutsättningar som råder i kabelkulvertarna samt analys av olika 

brandtekniska åtgärder. 

 Del 2 – Analys av brandförlopp och brandgasspridning 1.3.2

 Beräkning av brandbelastning och brandeffekt. 

 CFD simuleringar genomförs med FDS. 

 Kontroll av brandtemperatur och brandgasspridning. 

Simulering och analys av brandförlopp vid rådande förutsättningar samt efter att möjliga 

brandtekniska åtgärder har vidtagits. 
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 Del 3 – Förslag till brandteknisk strategi, typlösningar 1.3.3

 Passivt brandskydd. 

 Aktivt brandskydd. 

Förslag till vilka brandtekniska åtgärder som kan vidtas för effektivt skydd av anläggning med 

hänsyn tagen till funktion, drift och ekonomi. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts på följande områden: 

 Kabelmaterial 1.4.1

Avgränsningar har gjorts gällande kabelmaterial. På grund av det stora antalet olika material 

som finns för kablar har främst generella brandegenskaper för kablar beaktats och ingen 

fördjupning har skett gällande specifika kabelmaterial.  

 Automatiska släcksystem 1.4.2

Skumsläcksystem har ej setts som ett gångbart alternativ i detta projekt då det efter 

konsultation med sakkunniga inom området konstaterats att det inte kommer ge samma 

påföringsmöjligheter eller kylning av kablar som sprinkler/vattendimma. Systemet kräver 

även ytterligare systemdelar (kostnader) jämfört med sprinkler- och vattendimsystem och 

det är besvärligt att ta hand om skummet efter utlöst system. (1) 

Släcksystem med gas har efter konsultation med experter/installatörer inom området 

bedömts att ej vara en effektiv lösning på det aktiva brandskyddet i kabelkulverten på grund 

av den stora volymen som kulverten utgör. (2) Av denna anledning har gassystem ej 

behandlats vidare i denna utredning. 

Det finns dock möjlighet att använda ett släcksystem med gas om en väldigt tät brandteknisk 

sektionering används i kulverten. Till skillnad från släcksystem med vatten fås dock ingen 

kylande effekt på kablarna från gasen. 

1.5 Referenshänvisningar 

Referenshänvisning i rapporten har gjorts genom användning av ISO 690 – Numerisk 

referens. 

Varje referens i litteraturförteckningen har givits en siffra och hänvisas till genom given siffra 

inom parentes. 

Placering av referenssiffran har styr vilken del av texten som avses med referensen. 

Referenssiffra inom en mening avser endast den mening den förekommer i. Är referenssiffra 

placerad i slutet av en mening eller ett stycke avser den all föregående text fram till 

närmaste styckeindelning. Vid placering i rubrik avser referenssiffran all text fram till 

nästkommande rubrik. 

Beskrivningar av olika brandtekniska begrepp och förkortningar som förekommer i 

rapporten kan ses i bilaga 1.  
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2 Metod 
Denna utredning inleddes med ett platsbesök på Harsprångets vattenkraftverk och fortsatte 

sedan med vidare utredning genom personkontakter och studier av litteratur tillhörande 

ämnet. 

I avsnitten nedan kan metod för arbetets olika delmoment utläsas. 

2.1 Del 1 - Identifiering av förutsättningar, riskbild och åtgärder 

Utredningen inleddes med platsbesök på Harsprångets vattenkraftverk för att kontrollera 

aktuella utrymmen, dess geometri, förekommande kabeltyper samt för att identifiera 

brandrisker. 

Möjliga brandtekniska åtgärder utreddes sedan genom litterära studier och personkontakt 

med sakkunniga inom respektive område. 

2.2 Del 2 - Analys av brandförlopp och brandgasspridning 

Del två inleddes med beräkning av brandbelastning och brandeffekt. Sedan utfördes 

simuleringar och analyser av brandförlopp med Fire Dynamics Simulator (FDS), där kontroll 

av brandtemperatur och brandgasspridning utfördes. Simuleringar utfördes vid rådande 

förutsättningar samt efter att en sektionering av kulvertsystemet utförts. 

Inputfilerna för simuleringarna har genomgått granskning av Samuel Larsson, 

Säkerhetspartner Norden AB och Ronny Henriksson, LKAB. 

2.3 Del 3 – Förslag till brandteknisk strategi, typlösningar 

Inom del tre analyserades de åtgärder som identifierats i del 1 och resultaten från del 2 

tillsammans. Analyserna ledde sedan till att ett åtgärdsförslag med de brandtekniska 

åtgärder som rekommenderas för kulvertsystemet togs fram. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Objekt 

Det aktuella utrymmet som ska gälla som typfall för denna utredning är en kabelkulvert i 

Harsprångets vattenkraftverk. Kulverten är initialt belägen ca 80 m under jord i direkt 

anslutning till kraftanläggningen och innefattar 2-7 st kabelstegar med varierat antal 

mellanspänningskablar (1-20 kV) (3) på varje stege. Kulverten går sedan hela vägen upp till 

marknivå, översikt över kulvertsystemets geometri kan ses i bilaga 2 och bild inifrån 

kulverten syns i figur 3.1.1.   

Kulvertens väggar, tak och golv består genomgående av sten och betong, vilket ger bra 

brandtekniska förutsättningar gällande brand- och brandgasspridning till närliggande delar 

av anläggningen. Det finns ett antal dörrar som leder från kulverten till olika delar av 

kraftverket som kan leda till brandspridning om de står öppna, dessa dörrar var ej försedda 

med automatiska dörrstängare men var däremot av brandteknisk klass EI 60. 

 

Figur 3.1.1 – Bild inifrån kulverten på Harsprångets kraftstation 
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3.2 Identifierade brandrisker 

Då kabelkulvertens utformning är väldigt enkel och endast innefattar kabelstegar och viss 

belysning finns det ett begränsat antal potentiella orsaker till brand. 

 Kabelfel 3.2.1

 Materialfel gör att kabeln riskerar ett sammanbrott. 

 Åldersutmattning ger kabeln sämre säkerhetsmarginaler för dimensionerande 

driftsspänning och eventuella överbelastningar. 

 Förläggning av kabel som medför kraftig böjning eller klämning kan påskynda 

kabelutmattning och sammanbrott i kabeln. 

 Kabelförläggning som medför att kabeln inte får tillräcklig kylning och leder till 

överhettning. 

 Om kabel utsätts för yttre mekanisk skada kan det leda till sammanbrott i kabel. 

 Elektriska fel i övergångar i exempelvis kabelboxar. 

 Yttre tändkällor 3.2.2

 Yttre fasta tändkällor t.ex. felaktigt placerade lysrör eller annan elektrisk utrustning. 

 Brand vid service och heta arbeten. 

3.3 Konsekvens av brand i kulvert 

Vid brand i kabelutrymmen är det inte bara själva branden som bidrar till skadegörelsen, 
brand i vissa kabeltyper bildar väteklorid som tillsammans med vattenånga bildar saltsyra. 
Förutom skadligheten för människor orsakar saltsyran även korrosionsskador på fasta 
material.  
 
På grund av att dörrar mynnar ut i kulverten finns det risk för brand- och brandgasspridning 

till intilliggande utrymmen. Står en dörr i kulverten öppen vid brand kan det leda till 

personskador eller skador i andra delar av anläggningen och det är därför viktigt att dessa 

dörrar hålls stängda. Alla dörrar in till kulverten är av klass EI 60 och kommer förhindra både 

brand- och brandgasspridning. 

Även om dörrarna in till kulverten är stängda kommer driften av kraftverket att påverkas vid 

brand. Men tack vare kulvertens utformning i sten och betong och att det normalt inte vistas 

personal i dessa utrymmen, minskar risken för personskador och brandspridning. Ett 

driftstopp i anläggningen på grund av kabelbrand skulle däremot kunna medföra stora 

ekonomiska kostnader både i reparationer och förlorad produktion. 

Ett problem vid brand är att kulvertsystemet i nuläget är mer eller mindre öppet genom hela 

dess geometri, vilket gör att brand längst ned kan leda till att hela utrymmet blir rökfyllt och 

branden blir väldigt svår att hantera. Lägg därtill att anläggningen är obemannad stora delar 

av tiden och det är uppskattat att det när så är fallet tar minst 40 minuter (3) innan personal 

är på plats i händelse av brand eller annan skadehändelse. Detta medför att branden 

kommer vara fullt utvecklad innan personal har anlänt. 
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3.4 Insatsmöjligheter 

En släckinsats från räddningstjänsten kommer att bli väldigt avancerad, trots det faktum att 

kulverten är tillgänglig direkt från markplan. Problemet ligger i att kulverten omfattar över 

300 meter i horisontalled och ca 80 meter i vertikalled. Kulvertens öppna geometri gör att 

brand i kulverten kan innebära total rökfyllnad av hela utrymmet, vilket ger problem med 

orientering och identifiering av brandhärden vid släckinsats. 

En brand mitt i kulvertsystemet skulle i princip innebära 150 meters inträngningsväg för 

räddningstjänstens insatsstyrka, förutom de minst 30 metrarna i vertikalled. Detta skulle 

innebära en högst besvärlig situation för räddningstjänsten att hantera. Stockholms 

rökdykarreglemente rekommenderar t.ex. max 75 meter inträngningssträcka för rökdykarna, 

och försök från Malmö brandkår har visat på att när inträngningen överstiger 125 meter blir 

slangens tyngd för stor för rökdykarna att hantera. (4) 

3.5 Kablar 

Under brand i/vid kablage har det betydelse vilken typ av kabel som är påverkad av branden 

och det finns olika klassningar på hur bra en kabel kan motstå ett brandförlopp. I detta 

avsnitt kommer olika kabeltyper och klassningar att gås igenom för att belysa vilka 

förutsättningar olika kablar kan innebära för ett brandförlopp. 

 Brandklassificering av kablar 3.5.1

Det finns i nuläget två olika klassningar gällande kablar utsatta för brand, brandsäkra och 

brandspridningsklassade kablar. (5) 

Benämningen brandsäker kabel syftar på att kabeln klarar av att upprätthålla sin elektriska 

funktion utan att kortslutas vid brandpåverkan. Det finns olika nivåer på 

brandsäkerhetsklassningen som anger hur länge kabeln klarar av att motstå en brand. 

En kabel som är brandspridningsklassad kommer endast att motverka flamspridning på 

ytskiktet och inte skydda kabelns funktion, vilket betyder att vid tillräckligt hög temperatur 

kommer kabeln att tappa sin funktion trots att den själv inte medverkar i brandförloppet. En 

brandspridningsklassad kabel är inte obrännbar, utsatt för direkt brand kan den brinna men 

brand som startar i kablaget på grund av t.ex. kortslutning kommer i högre grad att 

självslockna.  

För kablar som försörjer viktiga elektriska komponenter kan det vara nödvändigt att ha en 

brandsäker kabel och inte en som bara är brandspridningsklassad. I nuläget är det dock så 

att brandsäkra kablar finns på de lägre spänningsnivåerna (under 1 kV) men för de högre 

spänningsnivåerna (över 1 kV) existerar endast brandspridningsklassade alternativ.  

Hög- och mellanspänningskablars användningsområden är sådana att personskyddet inte 

påverkas om de tappar sin funktion under brand och det är därför inget lagkrav på att dessa 

kablar ska vara brandsäkra. Detta medför att det inte ligger i kabeltillverkarnas intresse att ta 

fram brandsäkra kablar för de högre spänningsnivåerna. (1) (6) 
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3.5.1.1 Brandspridningsklasser 

I Sverige finns det fyra brandspridningsklasser, F1, F2, F3 och F4, varav det finns fem olika 

provmetoder för klass F4. (7) I bilaga 3 listas de olika klasserna med tillhörande beskrivning 

för vilka krav som ställs på respektive klass. 

3.5.1.2 Brandsäkra kablar 

Det finns några olika standarder när det gäller klassning av brandsäker kabel och i Sverige 

används generellt EI-klassning. (7) I bilaga 4 kan några olika standarder ses med tillhörande 

beskrivning av vilka krav som ställs på respektive klassning. 

3.5.1.3 CE-klassning av kablar 

För närvarande (2013) arbetas det inom CENELEC (European Committee for Electrotechnical 

Standardization) på att ta fram ett bättre system för brandklassificering av kablar och detta 

för att slippa ha två olika klassificeringar. Från och med 2014 förväntas grunderna vara klara 

för den nya CE-klassningen av kablar, då kommer brandspridning och brandsäkerhet att 

bestämmas i samma test. (8) 

Då alla förutsättningar för CE-klassningen inte är fastställda så kommer endast de gamla 

klasserna att behandlas i denna avhandling. 

 Kabeltyper 3.5.2

När det gäller kablar med högre spänning har det genom åren använts olika lösningar för 

kablaget. Oljefyllda kablar med blymantel har varit en lösning som ej kan betecknas som 

brandsäker. Vid brandpåverkan smälter blymanteln och övertrycket i kabeln (ca 2 bar) 

frigörs, varvid olja trycks ut och bidrar till branden. 

I dagens kablage på över 1 kV är det vanligt med PVC- (polyvinylklorid) och PEX-isolerade 

(tvärbunden polyeten) kablar. PEX är ett plastmaterial som används som isolationsmaterial i 

elektriska kraftkablar och dessa kablar är inte brandsäkra men kan förses med ett extruderat 

brandhärdigt ytskikt för att bli brandspridningsklassade. Vid termisk uppvärmning på PEX-

kabel försämras ledningsförmågan, kabeln mjuknar och kortsluts även om den utförts med 

brandhärdigt ytskikt. (9) 

PVC används som isolationsmaterial på samma sätt som PEX och kan även det göras med 

brandhärdigt ytskikt. PVC har vissa termiska begränsningar jämfört med PEX då PVC tillåter 

en ledartemperatur på max 70 °C vid drift och max 160 °C vid kortslutning. PEX däremot, 

klarar ledartemperatur på 90 °C i drift och vid kortslutning 250 °C. (10) 

Mantlarna på kraftkablarna består traditionellt antingen av PE(Polyeten) eller PVC. Gällande 

brandspridning har PE-mantlade kablar endast F1 klassning medan PVC-mantlade kablar har 

högre klassning, detta tack vare innehåll av halogener. Halogenerna i materialet gör kablarna 

till stor del självslocknande, men om kablarna väl antänds uppkommer en kraftigare rök från 

PVC-mantlade kablar än motsvarande från PE-mantlade kablar som ej innehåller halogener. 

(10) 
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Det kommer allt fler halogenfria mantlar som är brandspridningsklassade på marknaden, 

vilka är att föredra vid brand då de varken är lättantändliga eller producerar någon större 

mängd rök. 

Oavsett typ av kabel gäller samma förutsättningar för brandklassning, oberoende av 

isoleringsmaterial kan kabeln utföras med brandspridningsklassad mantel, men ingen är 

brandsäker. 

 Befintlig kabel 3.5.3

I kabelkulverten på Harsprångets vattenkraftverk som i detta arbete används som typfall 

kunde inga brandklassade kablar av någon sort med säkerhet konstateras vid okulär 

besiktning. Då fler kablar har dragits i kulverten med tiden så ligger en stor osäkerhet i hur 

många olika kabelvarianter som finns, vilket innebär att endast antaganden kan göras vid 

beräkning av befintlig brandbelastning. 

Det går inte att säkerställa exakt vilka typer av kablar som finns i kulverten men det kan 

konstateras att bland kablarna med högre spänning (över 1 kV) kommer det i bästa fall 

finnas PEX-isolering och någon form av brandspridningsklass.  

Det sannolika är att det är stor spridning på utförandet bland kablarna inom utrymmet, där 

allt från moderna PEX-kablar till gamla modeller med blymantel kan förekomma. 
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4 Brandtekniska åtgärder 
För att förbättra brandsäkerheten samt minska konsekvenserna av en brand finns en rad 

olika brandtekniska åtgärder som kan vidtas. Detta avsnitt behandlar olika lösningar för både 

passivt och aktivt skydd av kulverten. 

4.1 Inkapsling av kabelstegar 

Möjlighet finns att bygga in kabelstegarna och på så vis skydda dem mot yttre 

brandpåverkan. Det tillkommer dock vissa problem med kylning av kablarna samt att det blir 

problematiskt att komma åt kablaget för reparationer och drifttillsyn. Fläktar kan nyttjas för 

att nå tillfredställande kylning av kablarna. 

En inkapsling av stegarna ger inget extra skydd mot brand som startar i kablarna, utan utgör 

endast ett skydd mot yttre brand.  

4.2 Brandsektionering av kulvert 

En brandteknisk indelning av kulverten till flera kortare sektioner skulle leda till endast lokal 

skada vid brand samt göra det lättare att hantera mindre partier vid insats och återställning. 

Kablar i sektionen kommer dock brinna av om inte ytterligare åtgärder vidtas.  

Sektionering tar bort problemet med att en brand leder till ett helt rökfylld kulvertsystem 

och man får en mer kontrollerbar släckvolym för ett eventuellt automatiskt släcksystem. 

Med enbart sektionering som skyddsmetod skyddas dock inte kablaget från brandpåverkan. 

Val av klass på de brandavskiljande delarna kan variera beroende på vilken brandeffekt som 

kan förväntas och utformning av sektionerna. 

Vissa problem kan uppstå vid sektionering av en befintlig kulvert då det existerande kablaget 

inte kan tas bort. Det är dock fullt möjligt att få en tät sektion trots denna omständighet. 

4.3 Automatiska dörrstängare 

Med automatiska dörrstängare på alla dörrar som mynnar till kulverten minskas risken för 

brandspridning till angränsande delar av anläggningen drastiskt och därmed även risken för 

personskador. 

Tillämpning på dörrar i brandcellsgränser tar bort risken att dörrar mellan sektioner lämnas 

öppna, då kulverten inte bemannas av personal dagligen är risken stor att det kan ta lång tid 

innan en öppen dörr uppmärksammas. 

4.4 Automatiskt släcksystem 

Ett automatiskt släcksystem kan installeras och dimensioneras för att antingen direkt släcka 

branden eller för att kontrollera brandförloppet. Det kan röra sig om gassystem, traditionellt 

sprinklersystem, skumsläcksystem eller ett system med vattendimma. Gas- och skumsystem 

har ej bedömts vara aktuella för detta projekt. 
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 Sprinkler 4.4.1

Ett traditionellt sprinklersystem bygger på ett system med en sprinklercentral som pumpar 

vatten genom ledningar till flera sprinklerdysor. Det finns olika varianter av sprinklersystem 

och dessa aktiveras på olika sätt.  

4.4.1.1 Våtsystem 

Ett våtsystem innebär att vatten alltid finns i ledningarna och det är själva sprinklerdysorna 

som svarar för detekteringen. Varje dysa förses med bulb i mynningen som förhindrar 

vattnet från ledningen att komma ut, dessa bulber går sönder vid en specifik temperatur och 

släpper således igenom vattnet och systemet aktiveras. Detta system gör att endast de dysor 

som är i närheten av branden aktiveras och således begränsas mängden vatten som släpps 

fram.   

Ett våtsystem är ej att rekommendera där temperaturerna ligger under fryspunkten då detta 

kan leda till sprängning av ledningarna till följd av frysning, vilket dock kan åtgärdas med en 

speciell typ av fryspunktsnedsättande ämne, speciellt utformat för sprinklersystem. 

4.4.1.2 Torrsystem 

Ett torrsystem har, till skillnad från våtsystem, inget vatten i ledningarna men har även det 

värmekänsliga bulber som utlöser systemet. Vattnet hålls tillbaka av en ventil och luft 

trycksätts i ledningarna mellan sprinklerdysorna och ventilen. När en bulb går sönder sjunker 

trycket i ledningarna varvid detta indikeras av systemet, ventiler öppnas och släpper på 

vattnet. Endast de dysor som är närmast branden aktiveras och begränsar därmed mängden 

vatten som släpps fram. 

Torrsystem är att rekommendera när ledningar förläggs i utrymmen med temperaturer 

under fryspunkten. 

4.4.1.3 Deluge system 

Ett deluge system har likt torrsystemet inget vatten i ledningarna men här står 

sprinklerdysorna öppna hela tiden. Vattnet kommer när detektering av brand görs av det 

installerade detekteringssystemet eller vid eventuell manuell aktivering då en ventil öppnas 

och släpper på vattnet. Med detta system aktiveras alla dysorna som är kopplade till 

systemet samtidigt vilket innebär en större vattenmängd initialt än vid användning av ett 

våtsystem. Separat aktivering för enskilda sektioner går att utföra genom separata ledningar 

och ventiler. 

Deluge system går likt torrsystem att använda när ledningarna förläggs i utrymmen med 

temperaturer under fryspunkten. 

4.4.1.4 Pre-action system 

Ett pre-action system är uppbyggt på samma sätt som ett torrsystem, med den skillnaden att 

det även är kopplat till ett oberoende detektionssystem som öppnar en ventil. Det krävs 
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både att en bulb i en sprinklerdysa ska gå sönder och att en detektor ska indikera för att 

systemet ska aktiveras. 

Detta system används oftast på sådana ställen där vattenpåläggning innebär stora skador för 

egendomen och ger en extra säkerhet för att onödigt vatten ej ska skickas ut från systemet. 

4.4.1.5 Problembild 

Med tanke på att aktuella utrymmen befinner sig i ett vattenkraftverk kommer tillgång på 

vatten inte att vara något problem med ett sprinklersystem. Befintliga ledningar för 

släckvatten från älven kan i många fall brukas men däremot kommer det största problemet 

vara att ta hand om släckvattnet efter utlöst system. Då personal beräknas vara på plats 

efter 40minuter, och varje sprinklerhuvud klarar av att leverera ca 75 liter/minut (standard 

värde, kan variera beroende på system), kommer det finnas stora mängder vatten att 

hantera när systemet väl kan stängas av. 

 Vattendimma 4.4.2

Ett släckningssystem med vattendimma tar bort problemet med att ta hand om stora 

mängder vatten efter aktiverat system. Vattenmängden som används är som minst endast 

10 % (systemberoende) av den mängd som ett traditionellt sprinklerssystem levererar. Till 

följd av den mindre vattenmängd som krävs för vattendimman kan rör av mindre diameter 

nyttjas jämfört med rör som förser sprinklersystem. Ett system med vattendimma ger 

dessutom en minskad risk för bildning av saltsyra vid släckning av kablar jämfört med ett 

sprinklersystem. (11) System med vattendimma kyler även varma brandgaser på ett mer 

effektivt sätt än sprinkler. (12) 

På grund av de små hålen i sprinklerdysorna och risken för igensättning är det 

rekommenderat att en separat tank med släckvatten nyttjas för system med vattendimma. 

Användning av vatten från älven kan leda till att för stora partiklar av sand/grus eller 

liknande tar sig in i systemet och fastnar i dysorna, vilket förhindrar systemets funktion. 

Älvvattnet kan dock användas om ett speciellt filter installeras, sådant filter har använts i 

andra installationer som nödvatten. Det är dock ej rekommenderat att använda älvvatten 

som primär vattenkälla då risk fortfarande föreligger att partiklar som kan skada systemet 

tar sig in i ledningarna. (13) 

Det finns några olika system för att framställa vattendimma, lågtryckssystem, 

högtryckssystem och tvåfassystem. Beroende på vilken typ av system som används kommer 

vattendropparnas storlek att variera, undersökningar har dock visat på att dropparnas 

diameter inte är den viktigaste faktorn för effektiv släckning, om än det påverkar. Vattnets 

spridning är viktigare än både droppstorlek och vattentäthet. Det är mest effektivt med en 

jämn distribution av vattnet. (14) 
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4.4.2.1 Lågtryckssystem 

Ett lågtryckssystem använder sig av relativt låga tryck (upp till 12 bar) och producerar 

vattendroppar med diameter mellan 200 och 400 mikrometer. Utformningen av 

sprinklerdysorna är det som primärt bidrar till att bilda vattendimman. (14) 

4.4.2.2 Högtryckssystem 

Ett högtryckssystem använder sig av höga tryck (över 12 bar) och producerar vattendroppar 

med en diameter som är mindre än 100 mikrometer. För dessa system är det primärt det 

höga trycket som bidrar till bildningen av vattendimman. (14) 

4.4.2.3 Tvåfassystem 

Ett tvåfassystem använder sig av lågt tryck i ledningarna men tillför gas (oftast N2) vid 

dysorna för att uppnå tillfredställande tryck för dimbildning. 

Till följd av the höga kraven på tekniken och installationen samt att systemet kräver dubbel 

rördragning tillämpas inte tvåfassystemen i någon större utsträckning. (11) 

4.4.2.4 Aktivering 

Vattendimsystem kan likt sprinklersystemen utformas som våtsystem, torrsystem, deluge 

system eller pre-action system. 

4.5 Detekteringssystem 

Med ett detekteringssystem i kulverten kopplat till anläggningens automatiska brand- och 

utrymningslarm kan personer på plats, räddningstjänst och personer i beredskap (när 

anläggningen är obemannad) få tidig information om inträffad skadehändelse. Systemet kan 

även tillämpas för start av ett eventuellt automatiskt släcksystem.  

Det finns några olika system för att detektera brand. För aktuell problemställning har två 

system valts ut för vidare undersökning, samplande/aspirerande system och system med 

traditionella takmonterade rökdetektorer. 

 Samplande/aspirerande detektor 4.5.1

Samplande/aspirerande system samlar hela tiden in och analyserar luften i omgivningen och 

kan därför känna av mycket små förändringar. Det behöver inte vara en brand för att 

systemet ska indikera utan systemet kan möjligt anpassas så att det till och med känner av 

varmgång i kablarna. 

Dessa system är dock inte alltid snabba med att detektera brand trots deras känslighet 

eftersom viss tröghet finns när luften tas in och analyseras som kan leda till försenad 

aktivering. Problem föreligger även för vissa anläggningar om systemet försörjer olika 

sektioner, vid angränsningar mellan sektioner finns risk att systemet ej kan identifiera vilken 

sektion som branden har startat och fel aktivering skickas till eventuellt släcksystem. Detta 

problem kan byggas bort genom att ha separata samplingssystem för varje sektion. Separata 

system för varje sektion leder dock till högre ekonomiska kostnader. (13) (15) 
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 Traditionell rökdetektor 4.5.2

Traditionella takmonterade rökdetektorer reagerar på partiklar i luften och kan utformas 

med varierande känslighet innan indikering för att anpassas till aktuell miljö/omgivning. 

Känsliga rökdetektorer kan installeras för tidig aktivering av släcksystem och dämpning av 

branden. En rökdetektor kan i vissa fall ha snabbare indikering än en aspirerande/samplande 

detektor. (13) (15) 

4.6 Alternativ kabel 

Då större delen av kablarna i kulverten ligger över 1 kV finns inga brandsäkra kablar att tillgå. 

Möjligheten finns att ha F4-klassade kablar och på så vis förhindra allt för stor 

brandspridning vid brand som startar i kablaget.  Kablarna kommer ej vara helt skyddade 

mot yttre brandpåverkan men risken för att en kortsluten kabel som tar eld ska fortsätta 

brinna är kraftigt reducerad. Det finns dock chans att kabeln kommer självslockna av sig själv 

innan det spridit sig till andra kablar. 

Det som talar emot användning av F-klassad kabel i gällande kulvert är att testerna utförs 

med kablarna lagda tätt ihop i bunt vilket ger dåliga förutsättningar för brand. I detta fall 

finns 5-7 kabelstegar med 20 cm mellanrum och endast ett lager kabel på varje stege. Detta 

medför bättre förutsättningar för brand och det finns inga garantier att en F4-klassad kabel 

kommer att motverka brandspridning i dessa förhållanden.  

4.7 Brandskyddsfärg 

Ett alternativ till att välja F-klassad kabel kan vara att behandla kablaget med 

brandskyddsfärg.  Två olika brandskyddsfärger speciellt framtagna för kablar har undersökts, 

KBS Kabelbrandskydd LOI 100 och Fire-Securitys FS1 coating.  

 KBS Kabelbrandskydd LOI 100 4.7.1

KBS kabelbrandskydd har klarat F4 klassning på kabel i spänningsklass 69 kV. KBS själva 

utlovar ett ca 10 gånger så stort brandmotstånd som en kabel med klass F4A, men detta är ej 

exakt verifierat. Skyddet ska även säkerställa kabelns funktion vid brand i 30 minuter i tester 

enligt ISO 834 (Standard brandkurva), och 52 minuter vid test enligt kabelstandarden IEC 

60331-1m. Strömbelastningstester har även visat att beläggningen ej påverkar kraftkablars 

nominella strömvärde eller kylningen av kabeln. (16) 
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 FS1 coating 4.7.2

Fire-Securitys beläggning är utformat för att motstå oljebränder på oljeplattformar och 

testas därför inte mot den vanliga ISO-834 kurvan utan mot en oljebrand vilken har snabbare 

tillväxt och lite högre sluttemperatur. FS1 coatings skyddsegenskaper består av att 

beläggningen ökar sin tjocklek med 10 000 % när den utsätts för brand och ger således 

isolation till kabeln innanför, detta startar vid 220 °C. Beläggningen förhindrar dessutom 

antändning och brandspridning längs ytan på kablarna. Tack vare skyddet utvecklas inte lika 

mycket brandgaser och risken för att väteklorid bildas av kabelbrand minskar. (17) 

 

Kabel skyddad av FS1 coating behåller sin funktion under 60 minuters påverkan av brand och 

kabeln är brukbar även efter brandförloppet förutsatt att beläggningen motstått branden.  
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5 Datorsimuleringar brand i kulvert 
I detta avsnitt behandlas de datorsimuleringar som har gjorts av brand i kabelkulverten. För 

att simulera brandförloppen har programmet FDS (Fire Dynamics Simulator) använts. 

5.1 FDS 

FDS är en CFD-model (Computional Fluid Dynamics) som använder sig av LES-kod (Large-

Eddy Simulation code) för beräkning av temperaturdrivet flöde i fluider. (18) Modellen löser 

numeriskt en typ av ekvationer som är anpassade för lågfartsflöden som är 

temperaturdrivna med betoning på rök och värmetransport från bränder. Programmet 

använder sig av en flerzonsmodell och volymen som behandlas delas in i ett stort antal små 

kontrollvolymer (celler) och ekvationerna löses separat för varje cell. (19) 

För att få ett tillförlitligt resultat ska storleken på cellerna anpassas efter aktuell simulering.  

Större antal celler (mindre storlek på celler) ger ett mer tillförlitligt resultat men ger 

samtidigt en avsevärt förhöjd simuleringstid. Val av cellstorlek bör därför noga analyseras vid 

varje simulering, som exempel ger samma simulering med halverad cellstorlek 16 gånger så 

lång beräkningstid. 

Vid simuleringen specificerar användaren geometri, brandeffekt, tillväxthastighet, typ av 

bränsle etc. varvid FDS använder dessa insatta värden för att beräkna temperaturer och 

brandgasspridning. 

Visualisering av beräkningarna i FDS görs genom Smokeview, ett program som är utformat 

för att läsa FDS beräkningarna och skapa en bild av brandförloppet. Här kan 

brandgasspridning, temperaturer och flertalet andra faktorer studeras visuellt. 

 Svagheter 5.1.1

5.1.1.1 Användaren 

Simulering med FDS ställer höga krav på användaren, resultaten är direkt kopplade till de 

data som matas in. Förenklingar och antaganden som görs av användaren blir därför kritiska 

för resultatet. Verifiering av resultaten bör därför göras för att säkra att de är tillförlitliga. 

5.1.1.2 Syrekontroll 

FDS har svårigheter att bearbeta scenarion där syrekontrollerad brand uppstår, vilket leder 

till osäkerhet kring resultatens tillförlitlighet. Alltför höga effekter i små volymer ger låg 

tillgång på syre vilket snabbt leder till syrekontrollerad brand. För att undvika osäkerhet 

kring detta bör FDS modellen utformas så att syrekontroll ej uppstår. (15) 

I modellen har tilluft för att underhålla branden skapats genom krypluft, utformning kan ses i 

figur 5.1.1, beräkning av storlek på krypluftsöppningen kan ses i bilaga 7. 
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Figur 5.1.1 – Tilluft för brand visualiserat i Smokeview 

5.2 Indata 

Tre olika scenarion har simulerats, alla med samma brandeffekt. Brandeffekter har baserats 

på tillgång till syre då det är den faktorn som kommer att begränsa brandeffekten. 

 Scenarion 5.2.1

Två scenarion har simulerats för att ta reda på vilken brand- och brandgasspridning som kan 

tänkas uppkomma i kulvertsystemet. Dessa scenarion har båda simulerats med en maximal 

brandeffekt på 3 MW men med branden placerad i olika delar av kulverten. Detta har gjorts 

för att undersöka vad brandens placering har för betydelse för brandförloppet. Vid första 

scenariot är branden placerad i kulvertsystemets nedersta del och för det andra scenariot är 

branden placerad i mitten av systemet. 

Ett tredje scenario med endast en sektion på 100 meter kulvert har simulerat för att visa hur 

eventuell sektionering av utrymmet kan påverka brandförloppet. Även här har en maxeffekt 

på 3 MW använts och branden är placerad mitt i sektionen. 

Samtliga scenarion har simulerats under 20 minuter. 
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Tabell 5.2.1 - Simulerade scenarion 

Scenario Simulerad geometri Maxeffekt Placering av brand 

1  Fullständigt kulvertsystem 3 MW Nederst i kulvertsystemet 

2  Fullständigt kulvertsystem 3 MW Mitten av kulvertsystemet 

3  100 m sektion 3 MW Mitten av sektionen 

 

 

Figur 5.2.1 – Placering av bränder för Scenario 1 och 2 

 

Figur 5.2.2 – Placering av brand för Scenario 3 

Scenario 1
Scenario 2
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 Brandegenskaper 5.2.2

Då kabeltyperna i kulvertutrymmet inte kan fastställas har simuleringarna utförts med 

konservativt beaktande av brandscenariot. För simuleringen har det därför antagits att en 

hög andel av kablarna utgörs av oljefyllda kablar med blymantel, varvid indata gällande 

sotproduktion och värmeavgivning vid förbränning har baserats på oljebrand. 

 Brandeffekt 5.2.3

Effekten för respektive brand har beräknats med avseende på syrekontroll då tillgången på 

bränsle är i princip obegränsad. Detta leder till att vissa antaganden måste göras.  

Att det dessutom är en väldigt speciell geometri som leder till att det kan fås en relativt 

snabb nedstigning av brandgaslagret och därmed ge ytterligare syrebrist för branden innebär 

ytterligare parametrar att ta hänsyn till. 

Följande antaganden görs: 

 Kulverten antas vara hermetiskt sluten och ingen luft kan ta sig in via 

omslutningsytorna. 

 Syret som finns att tillgå i kulverten är det som begränsar brandeffekten. 

 Allt syre i utrymmet kan inte utnyttjas för förbränning varvid brandeffekten 

begränsas.   

Tillväxten för branden har utformats efter ”t-squared fire” enligt formeln: 

 ̇                                                                        (Ekvation 5.24, Enclosure Fire Dynamics) 

Där t (s) är tid från antändning och α (kW/s2) är den så kallade tillväxtfaktorn. 

Brandförloppets variation bestäms av α, för aktuella simuleringar har en medium tillväxt 

valts med α-värde på 0,012 kW/s2.  

Det tidigare konservativa beaktandet att ge branden egenskaper likvärdigt en oljebrand kan 

tyckas motivera val av en fast tillväxt (α-värde på 0,047 kW/s2) på brandförloppet. Denna 

tillväxt används vanligen vid en pölbrand, vilket inte liknar aktuellt scenario. Även om det 

endast är oljefyllda kablar med blymantel så kommer branden inte utvecklas på sådant sätt 

då blymanteln först ska smälta innan olja kan bidra till branden. Detta gör att tillväxten 

kommer bli lägre än för en pölbrand med olja. Då tillväxten för kablar normalt ligger långt 

under medium tillväxt (20) anses valet av ett α-värde på 0,012 kW/s2 vara ett konservativt 

beaktande av brandförloppet. 

Med hjälp av α kan nu tid för maximal tillväxt bestämmas. För alla scenarion nås 

maxeffekten efter 500 sekunder, där det antas att konstant effekt erhålls efter det att 

maxeffekten har uppnåtts. 

Beräkningar och antaganden gällande maximal brandeffekt kan ses i 6. 
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5.3 Kulvertsystemets utformning 

Utformning av kabelkulverten i FDS har baserats på planritningar och platsbesök på 

kraftstationen 2013-06-26. Avstånd och geometri har mätts upp via dessa planritningar och 

kompletterats med mätningar vid platsbesöket. 

 Geometri 5.3.1

Till följd av kulvertsystemets enkla utformning har få förenklingar av utrymmet krävts. 

Följande förenklingar har gjorts: 

 Utrymmets geometri har förenklats till fyrkantiga volymer.  

 En del av kulvertsystemet gör i det verkliga fallet en svag sväng innan det fortsätter.  

Denna har förenklats till att vara en rak kulvertdel. 

 Kabelstegar representeras endast visuellt förenklat. 

Kulvertsystemet är totalt ca 300 meter långt i horisontalled samt ca 80 meter högt i 

vertikalled med en genomsnittsbredd på ca 2 meter. Utformning av kulverten i FDS kan ses i 

figur 5.3.1-5.3.3 nedan.  

 

Figur 5.3.1 – Kulvertsystemet i FDS sett från sidan 
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Figur 5.3.2 – Kulvertsystemet i FDS sett från ovan 

 

Figur 5.3.3 – Kulvertsystemet i sin helhet 
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Utformning av 100 meter sektionen som användes i scenario 3 kan ses i figur 5.3.4 nedan. 

 

Figur 5.3.4 – Kulvertsektion på 100 m 

 Gridstorlek 5.3.2

För scenario 1 och 2 har kulvertsystemet i FDS byggts upp med celler i form av kuber med 

generellt 20 cm sidor. I den del av kulverten där branden befinner sig har kuber med 10 cm 

sidor använts, detta för att branden ska simuleras mer detaljerat. Cellindelningen medför 

totalt 575 200 celler för scenario 1 och 689 200 celler för scenario 2, detta med tilluften 

medräknat. Att bygga upp hela systemet med den mindre cellstorleken hade gett nästan 8 

gånger så många celler, vilket hade inneburit att simuleringstiden blivit orimligt lång.  

För scenario 3 har hela kulvertsektionen byggts upp med kuber av volymen 10x10x10 cm, 

totalt 551 200 celler med tilluften medräknad. Då denna modell har en mycket mindre volym 

gavs möjlighet till att använda samma cellstorlek för hela sektionen utan att ge orimliga 

simuleringstider. 

Cellernas storlek har valts med hänsyn tagen till riktlinjer för cellstorlek i FDS (21) samt 

diskussioner med erfarna brandingenjörer med FDS erfarenhet. (1) (22) Till följd av att 

symmetri krävs mellan olika ”mesh-domäner” underlättade det att vid simulering använda 

10 och 20 cm kuber som enkelt kunde anpassas till varandra. Beräkning av lämpliga 

cellstorlekar kan ses i bilaga 8. 
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I figur 5.3.5 nedan visas de olika gridstorlekarna. 

 

Figur 5.3.5 – Brytpunkt för olika gridstorlekar i kulvertsystemet (10 cm vs 20 cm) 

 Material 5.3.3

Kulvertsystemet har i FDS utförts i betong. Detta utgör en förenklad bild då kulverten till 

stora delar utgörs av berggrund. Detta har gjorts då simuleringen i första hand ska illustrera 

temperatur- och brandgasspridningen i utrymmet vilket ej påverkas i högre grad om 

materialet är i betong eller berg. 

5.4 Utdata 

För att erhålla och bedöma resultat av simuleringarna har ”slicefiler” och sensorer  placerats 

i kulvertsystemet.  

 Sensorer 5.4.1

Sensorer används för att få ut mätdata som sedan kan visas grafiskt för att utvärdera 

resultatet. Ett ”sensorträd” har byggts upp med flera olika sensorer för att mätning av 

temperatur, syrehalt, sikt, kolmonoxid- och koldioxidhalt samt lufthastighet.  

Sensorträdet har sedan placerats ut på 1,8 meters höjd från golvnivån i 12 olika mätpunkter i 

de horisontella delarna av kulvertsystemet. Temperatursensorer har även placerats 20 cm 

under taknivå för respektive mätpunkt. För de vertikala delarna av systemet har 

sensorträdet placerats mitt i varje parti, totalt 5 mätpunkter.  
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För 100 meters kulvertsektionen har sensorerna placerats i tre olika mätpunkter på samma 

höjder som nämnts ovan. 

Förutom sensorträdet har dessutom sensorer för att mäta brandgaslagrets höjd placerats vid 

samma mätpunkter som de andra sensorerna. 

Större delen av utdata från dessa sensorer kommer ej redovisas i denna rapport utan har 

endast analyserats separat för att säkerställa simuleringens trovärdighet. 

Placering och benämning av mätpunkter kan ses i figur 5.4.1 och 5.4.2 nedan. 

 

 

Figur 5.4.1 – Placering och benämning av mätpunkter i hela kulvertsystemet 

 

 

 

 

 

Figur 5.4.2 – Placering och benämning av mätpunkter i 100 m kulvertsektion 
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 Slicefiler 5.4.2

Slicefilerna används för att i smokeview visuellt studera och utvärdera resultatet, detta är till 

stor hjälp för att kontrollera att simuleringen fortlöper korrekt. Slicefilerna utgörs av att 

tvärsnitt i aktuell volym där man visuellt kan se fördelningen av temperatur, syre, sikt etc. 

beroende på vad som specificerats i indatafilen. 

För dessa simuleringar har slicefiler placerats som tvärsnitt för alla delar av systemet. Slicer 

för temperatur, syrehalt, sikt, kolmonoxid- och koldioxidhalt, lufthastighet samt ”heat 

release rate” har använts.  
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6 Resultat 
I detta avsnitt behandlas resultat från beräkningar gällande brandbelastning och brandeffekt 

samt resultaten från utförda simuleringar av brandförlopp i FDS. 

6.1 Brandbelastning 

Beroende på vilka kabeltyper som är aktuella kommer brandförloppet samt 

effektutvecklingen att variera vid brand. En ungefärlig brandbelastning har beräknats på en 

50 meter lång kulvertsektion med höjd 2,6 meter och bredd 2,0 meter. 

Beräkningar och antaganden ger en brandbelastning på ca 1200 MJ/m2 omslutningsarea. 

Detta är att betrakta som en hög brandbelastning och det kommer därför vara tillgång till 

syre som bestämmer maximal effekt på en brand i kulverten. Vilket bekräftar antagandet om 

syrekontroll som gjorts i avsnitt 5.2.3. 

Beräkningar och antaganden som gjorts kan ses i bilaga 5. 

6.2 Effektutveckling vid brandförlopp 

Som konstaterats i avsnitt 6.1 är det tillgången till syre som bestämmer hur stor effekt en 

brand i kabelkulverten kommer att utveckla.  För varje kg syre som förbränns avges en 

energi på 13 100 kJ (23), vilket gör att en brands maxeffekt kan bestämmas om syreflödet in i 

rummet är känt. 

Vissa problem finns för aktuella scenarion då kulverten i princip är hermetiskt sluten och 

inga större mängder luft flödar in i kulvertsystemet. Saknaden av dörrar som vetter ut mot 

det fria eller större volymer gör att osäkerhet råder kring hur mycket syre en öppen dörr kan 

bidra med.  

Beräkningar har gjorts gällande flöde genom öppen dörr och jämförts med syremängden 

som finns att tillgå i utrymmet. Antaganden och beräkningar av brandeffekter kan ses i 

bilaga 6.  

Vid beräkning av syreflöde genom öppen dörr fås en möjlig maxeffekt på 3,4 MW, och vid 

beräkning av tillgänglig syremängd fås en effekt på 3,1 MW i 10 minuter. Dessa beräkningar 

tar dock inte hänsyn till kulvertens geometri där en snabb nedstigning av brandgaslagret kan 

väntas. Vilket gör att branden troligen ej kommer att kunna utvecklas i denna takt. 

Dessa tre scenarion simuleras med stängd dörr varvid en effekt på 3 MW har valts. Detta är 

något lägre än de beräknade värdena då antagandet görs att en snabb nedstigning av 

brandgaslagret kommer att ske. 
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6.3 Simuleringar 

Till följd av den kvantitet av utdata som finns att tillgå har vissa begränsningar gjorts varvid 

endast de delar som bedömts vara relevanta presenteras i avsnittet. Komplett utdatafil för 

scenario 3 har däremot bifogats i bilaga 10 och bilaga 11. Utdatafiler för scenario 1 och 2 är 

för stora för att bifogas i sin helhet. 

 Effektutveckling 6.3.1

Simuleringarna har simulerats med en maximal brandeffekt på 3 MW och med medium 
snabb tillväxt enligt den exponentiella brandkurvan ”t2-fire”. Branden har satts att nå 
maximal effekt efter 500 sekunder. 

 

 

Figur 6.3.1 – Definierad effektutveckling i indata 

 

 

Figur 6.3.2 – Effektutveckling för Scenario 1 vid utförd simulering 
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Figur 6.3.3 – Effektutveckling för Scenario 2 vid utförd simulering 

 

Figur 6.3.4 – Effektutveckling för Scenario 3 vid utförd simulering 

I figur 6.3.2–6.3.4 kan ses att effekten stannar av och blir oregelbunden strax efter att 

maxeffekt uppnås för alla tre scenarion. Detta kan jämföras med figur 6.3.1 som visar hur 

effektutvecklingen är definierad i indatat. 

Att effektutvecklingen vid simuleringarna varierar från definitionen i indatat beror på att 

syrebrist har inträffat (trots att tilluft har skapats i modellen) och FDS´s svagheter på 

området gör att resultaten efter 500 sekunder ej kan anses som pålitliga. Detta styrker de 

antaganden och beräkningar som gjorts gällande syrekontroll i utrymmet. Till följd av att 

beräkningarna påvisades ej pålitliga efter 500 sekunder avbröts simuleringarna innan 

fullständig simuleringstid på 20 minuter uppnåtts. 

Att effekten sjunker för alla scenarion ungefär samtidigt visar att brandens placering eller en 

sektionering till 100 meters sektioner inte påverkar brandförloppet nämnvärt. Scenario 2 har 

en något senarelagd effektsänkning och detta beror sannolikt på att branden har tillgång till 

två brandgasavlastande schakt och sektionen där branden befinner sig rökfylls inte lika 

snabbt. 
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 Syretillgång 6.3.2

 

Figur 6.3.5 – Scenario 1 - Syrehalt närmast brand efter 500 sekunder (Smokeview) 

 

Figur 6.3.6 – Scenario 2 - Syrehalt närmast brand efter 500 sekunder (Smokeview) 
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Figur 6.3.7 – Scenario 3 - Syrehalt närmast branden efter 500 sekunder (Smokeview) 

Figur 6.3.5–6.3.7 visar hur syrefördelningen ser ut efter 500 sekunder. FDS är ej tillförlitligt 

när syrehalten närmar sig 15 %. (15) Det kan ses att efter 500 sekunder är syrehalten till stor 

del under 15 % i utrymmet närmast branden för alla tre scenarion, vilket ytterligare visar på 

att effektutvecklingen stannar av på grund av syrebrist som antogs i avsnitt 5.2.3. 

 Temperaturer 6.3.3

Vid analys av utdata från figur 6.3.8–6.3.15 bör noteras att mätpunkterna 2.1 och 2.2 för 

scenario 1 är på likvärdigt avstånd från branden som mätpunkterna 5.1 och 5.2 för scenario 

2 och mätpunkt 1 för scenario 3. Vidare är punkt 1 och 3 för scenario 1 på likvärdigt avstånd 

från branden som mätpunkterna 2 och 3 för scenario 3. 

Vidare är endast data fram till 500 sekunder tillförlitliga som beskrivits under avsnitt 6.3.1. 

 

Figur 6.3.8 – Scenario 1 - Temperaturer på 2,4 m höjd, 20 cm under taknivå (Mätpunkter 1, 2.1, 2.2, 3) 
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Figur 6.3.9 – Scenario 2 - Temperatur på 2,8 m höjd, 20 cm under taknivå (Mätpunkter 5.1 och 5.2) 

 

 

Figur 6.3.10 – Scenario 3 - Temperatur på 2,4 m höjd, 20 cm under taknivå 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

Tid (s) 

Scenario 2 - Temperatur 2,8 m 
(Mätpunkter 5.1 och 5.2) 

C "Temperatur 5.1; 2.8m"

C "Temperatur 5.2; 2.8m"

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

550.00

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

Tid (s) 

Scenario 3 - Temperatur 2,4 m 

C "Temperatur 1; 2.4m"

C "Temperatur 2; 2.4m"

C "Temperatur 3; 2.4m"



31 
 

 

Figur 6.3.11 – Scenario 1 - Temperatur på 1,8 m höjd (Mätpunkter 1, 2.1, 2.2, 3) 

 

 

Figur 6.3.12 – Scenario 2 - Temperatur på 1,8 m höjd (Mätpunkter 5.1 och 5.2) 
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Figur 6.3.13 – Scenario 3 - Temperatur på 1,8m höjd 

 

 

Figur 6.3.14 – Scenario 1 - Temperatur i angränsande kulvertdelar (Mätpunkter 4 och 5.1) 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

Tid (s) 

Scenario 3 - Temperatur 1,8 m 

C "Temperatur 1; 1.8m"

C "Temperatur 2; 1.8m"

C "Temperatur 3; 1.8m"

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.001200.00

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

Tid (s) 

Scenario 1 - Temperatur i angränsande 
kulvertdelar (Mätpunkter 4 och 5.1) 

C "Temperatur 4; 13m"

C "Temperatur 5.1; 2.8m"



33 
 

 

Figur 6.3.15 – Scenario 2 - Temperatur i angränsande kulvertdelar (Mätpunkter 6 och 8) 

 

Figur 6.3.16 – Scenario 1 - Temperaturfördelning närmast brand efter 500 sekunder (Smokeview) 
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Figur 6.3.17 – Scenario 2- Temperaturfördelning närmast brand efter 500 sekunder (Smokeview) 

 

Figur 6.3.18 – Scenario 3 - Temperaturfördelning närmast brand efter 500 sekunder (Smokeview) 

Från figur 6.3.8–6.3.13 kan det utläsas att scenario 1 och 3 har likvärdig 

temperaturfördelning, scenario 3 når dock lite högre temperaturer. Detta beror på att det i 

scenario 1 finns ett vertikalt schakt som ger branden brandgasavlastning och därmed lägre 

temperatur.  

Scenario 2 uppnår lägst temperaturer av alla scenarion. Detta beror troligen på att för 

scenario 3 är det 40 cm högre till taknivå där branden är placerad, samt att den delen av 

kulverten har två vertikala schakt som ger branden än mer brandgasavlastning än för 

scenario 1 och därmed än lägre temperatur. 
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Figur 6.3.14  och 6.3.15  visar att för både scenario 1 och 2 nås ingen betydande 

temperaturhöjning i de angräsande kulvertdelarna. Brandgaserna kyls/späds ut snabbare när 

de tar sig upp genom schakten. 

Noterbart är att det inte i något av de aktuella fallen uppnås temperaturer som ger 

uppenbar risk för övertändning i utrymmet. Övertändning inom ett utrymme sker när 

brandgaslagret når en temperatur på ungefär 600 °C. De höga temperaturer som uppmätts i 

scenario 1 och 3 på 450-480 °C är uppmätta i väldigt nära anslutning till branden, och från 

utdata i de andra mätpunkterna samt från temperaturfördelningen som visualiserats i 

smokeview kan ses att betydligt lägre temperaturer (ca 150 °C) nås i resterande delar av 

utrymmena. 

Det bör dock nämnas att förändringar av förhållanden genom t.ex. en öppen dörr som ger 

ökat flöde genom kulverten kan påverka effektutvecklingen så att ännu högre temperaturer 

nås. 

 Spridning av brandgaser 6.3.4

 

 

Figur 6.3.19 – Scenario 1 - Spridning av brandgaser efter 500 sekunder (Smokeview) 
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Figur 6.3.20 – Scenario 2 - Spridning av brandgaser efter 500 sekunder (Smokeview) 

 

 

Figur 6.3.21 – Scenario 3 - Spridning av brandgaser efter 500 sekunder (Smokeview) 
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Figur 6.3.22 – Scenario 1 - Siktförhållanden efter 500 sekunder (Smokeview) 

 

 

 

Figur 6.3.23 – Scenario 2 - Siktförhållanden efter 500 sekunder (Smokeview) 
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Figur 6.3.24 – Scenario 3 - Siktförhållanden efter 500 sekunder (Smokeview) 

Från figurerna ovan kan det utläsas att brandgaserna som väntat sprider sig uppåt i 

kulvertsystemet för scenario 1 och 2, varvid siktmöjligheterna inom ett stort område 

kommer vara minimal. För scenario 3 blir sektionen snabbt helt fylld av brandgaser och 

siktmöjligheterna är lika med noll. 
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7 Diskussion 
De antaganden som har gjorts under arbetets gång gällande syrekontrollerat brandförlopp 

har styrkts av utförda simuleringar. Tillgången på syret har styrt den maximala brandeffekten 

och därmed även temperaturutvecklingen inom brandgaslagret. 

7.1 FDS 

FDS simuleringarna visar tydligt att syrebrist kommer att råda i utrymmet vid alla tre 

scenarierna där branden kommer växa tills den rökfyller utrymmet och helt enkelt stryper 

syretillgången till sig själv. Det visas också att det endast blir de nederasta delarna av 

systemet som kommer att få någon större höjning på temperaturen, men kulverten kommer 

så småningom att rökfyllas även i de övre delarna. 

Sektionering av kulverten leder främst till att brandgaserna ej sprider sig vidare i systemet, 

vilket var huvudsyftet med sektioneringen. Av resultaten i simuleringarna kan det ses att 

syrekontroll inträder samtidigt både för ett öppet kulvertsystem och för vald sektionering, 

samt att det vid de simulerade förhållandena inte råder uppenbar risk för övertändning med 

denna sektionsindelning. 

I det verkliga fallet kommer branden börja variera i effekt efter det att syrekontroll har 

inträffat. Detta gäller framförallt för scenario 1 och 2 som får brandgasavlastning via 

schakten. Branden kommer sjunka i effekt fram till att brandgaserna avlastas uppåt i 

systemet och när den sedan får tillgång till syre kommer effekten att stiga igen. På grund av 

att FDS ej klarar av att hantera syrebristen går detta tyvärr ej att simulera. 

7.2 Brandtekniska åtgärder 

Av de olika brandtekniska lösningar som har undersökts för att ta fram ett lämpligt skydd för 
kulvertutrymmen har en kombination av vattendimma samt sektionering av kulverten 
bedömts som den mest effektiva lösningen för brandskyddet. 

 Icke aktuella åtgärder 7.2.1

Övriga brandtekniska åtgärder som har varit aktuella har utgått av följande orsaker: 

7.2.1.1 Inkapsling av kabelstegar  

Skyddar mot utomliggande brandrisker men ger inget skydd mot uppkomst av brand i 
kablaget. Svårare åtkomst vid reparationer och drifttillsyn samt problemen med kylning har 
dessutom ansetts för stora för att detta ska vara aktuellt. 

7.2.1.2 Alternativ kabel 

Bruk av brandspridningsklassade kablar har ej ansetts vara en lösning som ger tillräcklig 
skyddsnivå. Då klassningen inte ger garantier för varken att en brand ska kunna motstås eller 
att kablarna behåller sin funktion bedöms brandspridningsklassade kablar ej vara en effektiv 
lösning på brandskyddet. Möjligheten att använda brandsäkra kablar för eventuella viktiga 
kablar som ligger under 1 kV bör utredas för respektive anläggning. 
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7.2.1.3 Brandskyddsfärger 

Prisbilden för att behandla alla kablar i en kabelkulvert gör att det inte ses som en effektiv 
lösning på brandskyddet. Det kan dock vara aktuellt att tillämpa för utrymmen där 
automatiska släcksystem inte är möjliga, eller inom kritiska punkter där riskbilden är 
framträdande. 

 Föreslagna åtgärder 7.2.2

Sektioneringen bidrar till att man skapar en mer kontrollerbar dimensionerande släckvolym.  
Man tar även bort problemet med att man i nuläget får en kulvert som är rökfylld i hela 
utrymmet, vilket leder till lättare återställning efter branden. Efter konsultation med 
sakkunniga inom området släcksystem/vattendimma har det konstaterats att sektioner i 
storleksordningen 100 m är lämpligt att hantera genom släcksystemet.  

Automatiska dörrstängare rekommenderas mellan sektionerna samt till dörrar mellan 
kulvertar och övriga utrymmen. Dörrar i sektionssgränser som önskas stå uppställda kan 
hållas i öppet läge av anordning som stänger dörrar automatiskt vid förekomst av 
brandgaser i anslutning till dörren. Dörrar kan kopplas till det detektionssystem som 
anordnas i utrymmet. 

Slutgiltig utformning av sektionering kommer givetvis att variera beroende på vilken 
anläggning som dimensioneras. Då släcksystemet jobbar med höga ingångstryck utgör 
vertikala kulvertar (sektion, släckvolym) inget hinder. 

Vattendimma har valts som släcksystem till fördel för sprinkler med följande anledningar: 

 Kräver mindre vattenflöde jämfört med traditionell sprinkler, underlättar vid 
återställning. 

 Minskad risk för bildning av saltsyra vid släckning av kabelbränder. 

 Tester i kabelutrymmen har visat på bra släckeffekt. 

 Kyler varma brandgaser bättre än traditionell sprinkler. 

Släckvattenmängden har varit en stor anledning till valet av vattendimma före sprinkler. Om 
ett sprinklersystem får stå på i 40 minuter innan avstängning skulle det resultera i en 
omfattande vattenmängd att ta hand om vid återställning, vilket kan vara problematiskt för 
dessa undermarkskulvertar. 

Föreslagen utformning på släcksystemet har slutligen landat i två olika skyddsnivåer enligt 
nedan: 

7.2.2.1 Förhöjd skyddsnivå 

Aktivering av släcksystemet inom en hel sektion via detektionssystem, släcksystemet utlöser 
vid indikering och brand kommer att släckas i ett tidigt skede.  

Val av detektionssystem ska noga övervägas, fördelar finns med att använda sig av ett 
aspirerande/samplande system som är känsligt för små förändringar i luften. Nackdelar är 
att fel sektion av systemet riskerar att aktiveras om systemet försörjer flera sektioner och att 
systemen inte alltid behöver vara det snabbaste. 
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Dagens traditionella takmonterade rökdetektorer finns att tillgå i olika känslighetsgrader och 
är även de ett direkt tänkbart alternativ för detektering. 

Oavsett val av system måste känslighetsgraden bestämmas, vill tidig aktivering uppnås ställs 
högre krav på detektorerna. Både rökdetektorer och samplande/aspirerande detektorer kan 
utformas för att klara indikation innan brand har brutit ut. 

Vid bruk av släcksystem som styrs av separat detektionssystem föreslås utformning med 
tidig aktivering för att förhindra att brand bryter ut, samt få tidig kylning av närliggande 
kablar och på så vis öka chansen att endast kortsluten kabel eller enstaka närliggande kablar 
blir obrukbara. 

7.2.2.2 Normal skyddsnivå 

Aktivering av släcksystemet via värmekänsliga bulber, systemet aktiveras vid en viss 
temperatur och begränsar/släcker sedan branden. Denna variant kräver en viss 
temperaturuppbyggnad (bulber kan aktiveras exempelvis vid 57 eller 68°C), och då har en 
brand redan utvecklats. Påverkade kablar löper i större omfattning högre risk att tappa 
funktion och måste då bytas ut. 

7.3 Utformning släcksystem 

Släcksystemen kan utformas lite olika beroende på vilka delar av kulverten det rör sig om. 
Partier som inte innehåller kablar som påverkar drift av anläggningen utan endast innehar 
t.ex. signalkabel kan utformas utan släcksystem och endast sektioneras för att ej bidra med 
spridning till partier med mer driftkänsligt kablage. 

Det är endast typgodkänt med takmonterade huvuden för släcksystem i kabelutrymmen 
varvid denna metod generellt ska tillämpas. (13) I partier där kabelstegar endast befinner sig 
på ena sidan av kulverten bör dock utredning ske för varje enskilt fall gällande huruvida 
bättre förutsättningar kan fås via väggmonterade huvuden. 

Pumpsystem för anläggningen kan utformas med antingen el, gas, eller dieseldrift. Detta ska 
utredas i varje enskilt fall med installatör för att det alternativ som fungerar bäst för aktuell 
anläggning ska nyttjas. 

Tillgång till släckvatten fås genom vattentankar som dimensioneras efter hur lång tid 
systemet ska vara i bruk. Kan utformas med en enskild stor tank eller flera seriekopplade 
mindre tankar, lösningen kan därmed anpassas för att fungera till olika anläggningar.  

7.4 Forskning gällande släcksystem 

I samband med arbetet har mycket information inhämtats för området släcksystem inom 
(kabel)kulvertar. Det framgår dock ett behov av mer ingående forskning/studier inom 
området, bland annat aktualiserat genom några större bränder inom kabelkulvertar.   

Det arbetas inom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP på att utföra mer forskning 
gällande släcksystem varav ett delområde behandlar el- och kommunikationstunnlar. 
Förhoppningen är att projektet kan påbörjas under 2014. (12) 

Det finns ett klart forskningsbehov inom detta område och det är av högsta intresse att följa 
den utredning som kommer utföras av SP. 
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8 Kvalitetssäkring och kontroll 
Denna utredning har grundlagts genom kontakt med sakkunniga inom respektive område 

och genom studier av genomförda utredningar och tester. Vidare har fortlöpande 

diskussioner med Per-Anders Ohlsson, brandingenjör på Säkerhetspartner Norden AB, förts 

för att kvalitetssäkra arbetet. Referenser som använts i rapporten utgörs genomgående av 

handlingar från utförda forskningsprojekt och tester där inte sakkunniga inom området 

refererats till. Gällande simuleringar i FDS har fortlöpande diskussion förts med Samuel 

Larsson och Per-Anders Ohlsson, brandingenjörer Säkerhetspartner Norden AB, samt Ronny 

Henriksson, brandingenjör LKAB, för att säkerställa att simuleringarna är korrekt utförda. 

Granskning av rapporten har utförts löpande av Per-Anders Ohlsson allt eftersom den 

färdigställts för att säkerställa kvalitén på innehållet. Rapporten har avslutningsvis granskats 

av Mats Danielsson på Luleå Tekniska Universitet för att säkerställa att den uppfyller den 

akademiska kravnivån som har ställts.  

8.1 Känslighetsanalys FDS 

För att säkerställa att valet av gridstorlek inte har påverkat resultatet från simuleringarna har 

de första 500 sekunderna för Scenario 3 även simulerats med en gridstorlek på 5 cm närmast 

branden. Utdata från temperatursensorerna har sedan jämförts för att undersöka om det 

finns skillnader från simuleringarna. 

 

Figur 8.1.1 – Scenario 3 med 5 cm grid - Temperatur på 2,4 m höjd, 20 cm under taknivå 

Jämför man figur 8.1.1 med figur 6.3.10 kan det ses att resultaten är nästan identiska varav 

det framgår att valet av cellstorlek inte har påverkat resultaten från simuleringarna 

nämnvärt. De utförda simuleringarna har därmed varit tillförlitliga med vald storlek på 

cellerna. 
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9 Förslag till fortsatt arbete 
Under denna utredning har ett antal områden som är i behov av vidare studier kommit fram 

och för att hålla arbetet inom rimlig storlek och omfattning har vissa områden inte utretts 

närmare. Fortsatt arbete är aktuellt inom följande områden: 

 Vidare forskning gällande kabelmaterial och dess egenskaper vid brand samt 

uppföljning av den kommande CE-klassningen av kablar. Gällande enstaka kablars 

brandegenskaper finns det forskning och tester utförda. Betydelse av placering, 

kabeldragning och buntlagda kablar bör dock utredas närmare. Generellt gäller att de 

flesta tester endast fokuserar på en aspekt av t.ex. rökutveckling, flamspridning och 

driftsäkerhet, men särskilda utredningar som sätter samman alla aspekter saknas i 

dagsläget. 

 Vidare forskning och uppföljning av utredning gällande släcksystem som kommer 

utföras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP. Det finns i dagsläget inga underlag 

som direkt jämför traditionella sprinklersystem med system med vattendimma. 

Vidare fördjupning som tydliggör optimala användningsområden för respektive 

system skulle kunna utgöra underlag för eventuella nyttjare att välja rätt släcksystem 

för sitt scenario. 
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Bilaga 1 – Brandtekniska begrepp och förkortningar 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Brandtekniska begrepp och förkortningar 

Förkortningar 

FDS – Fire Dynamics Simulator 

CFD – Computional Fluid Dynamics 

LES – Large Eddy Simulation 

Brandtekniska begrepp 

Syrekontrollerad brand – Syftar på förhållanden när det inte finns tillräcklig mängd syre för 

att underhålla branden. Effektutvecklingen beror på den mängd syre som finns tillgänglig för 

branden. 

Passivt brandskydd – Avser skyddssystem som t.ex. brandavskiljande väggar som ej kräver 

aktivering för att uppfylla dess funktion och inte arbetar aktivt för att begränsa skadan som 

branden orsakar. 

Aktivt brandskydd – Avser skyddssystem som t.ex. sprinklersystem som kräver aktivering för 

att uppfylla dess funktion och arbetar aktivt för att begränsa skadan som branden orsakar. 

Övertändning – Övertändning är när ett brandförlopp övergår till en fullt utvecklad 

rumsbrand. Branden är initialt lokalt belägen för att vid en viss tidpunkt, när brandgaslagret 

når en temperatur på ungefär 600°C, involvera hela rummet.



Bilaga 2 – Ritning över kulvertsystemet 
 

Bilaga 2 – Ritning över kulvertsystemet 

 



Bilaga 3 – Brandspridningsklasser för kablar 
 

Bilaga 3 – Brandspridningsklasser för kablar 

Klass Beskrivning samt testmetod 

F1 Kabeln är ej självslocknande och sprider brand. Kablarna i denna klass är normalt 

bara avsedda för förläggning i mark och vatten 

F2 Enstaka kabel är självslocknande och sprider inte brand. Vertikalt test på 600 

mm långt kabelprov som antänds. Brännaren är tänd mellan 1 till 8 minuter 

beroende på ytterdiameter. Brandskadorna ska vara begränsade och branden 

ska ha slocknat 50 mm från övre infästningens nedre kant. 

F3 Enstaka eller sammanklamrade kablar är självslocknande och sprider inte brand. 

Kabeln är mer svårantändlig och under-håller brand sämre än F2. Vertikalt test 

på 850 mm långt kabelprov som utföres i ett vertikalt stålrör med 

ventilationsöppningar längs sidorna. Under kabeln antänds tändvätska som får 

brinna i 3 till 9 minuter beroende på kabeldiameter och area. Brandskadorna ska 

vara begränsade. Inga yttre Brandskador får finnas på de delar av provföremålet 

som ligger inom 300 mm från dess övre ände. (Gammal provningsmetod som 

redan är upphävd enligt SS 4241419:2002) 

F4 Kablar lagda i bunt är självslocknande och sprider inte brand. Kabeln är mer 

svårantändlig och underhåller brand sämre än F3. Proven utförs i en 4 meter hög 

ugn med 3,5 meter långa kabelprov monterade vertikalt på en kabelstege. 

Brandskadorna ska vara begränsade och får ej förekomma högre upp än 2,5 

meter från brännaren. 

F4A F/R Kablarna fästs på båda sidor av kabelstegen. Det ska vara 7 liter brännbart 

material per meter i kabelbunten och bränntiden är 40 minuter. 

F4A Kablarna fästs på framsidan av kabelstegen. Det ska vara 7 liter brännbart 

material per meter i kabelbunten och bränntiden är 40 minuter. 

F4B Kablarna fästs på framsidan av kabelstegen. Det ska vara 3,5 liter brännbart 

material per meter i kabelbunten och bränntiden är 40 minuter. 

F4C Kablarna fästs på framsidan av kabelstegen. Det ska vara 1,5 liter brännbart 

material per meter i kabelbunten och bränntiden är 20 minuter. 

F4D Kablarna fästs på framsidan av kabelstegen. Det ska vara 0,5 liter brännbart 

material per meter i kabelbunten och bränntiden är 20 minuter. 

(7)
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Bilaga 4 – Brandsäkerhetsklasser för kablar 

Standard Beskrivning samt testmetod 

IEC 60 331 En 1,4 meter lång kabel placeras i test riggen. Kabeln spänningsätts med 

nominell spänning. Därefter tänds en brännare snett underifrån riktad 

mot kabeln. Lågan från brännaren har en temperatur på 750 °C och hålls 

tänd i 90 minuter. Kabeln får inte kortslutas under detta test. 

EN 50 200 Detta test är speciellt framtaget för kablar med en ledararea upp till 2,5 

mm2 och en diameter under 20 mm. En definierad bit kabelfästs med 

jordade metallclips i en u-form mot en väggfixtur. Därefter riktas en låga 

med specificerad bränsle- och syretillförsel snett underifrån riktad mot 

kabeln. Var femte minut slås en metallstång mot vägg fixturen för att 

simulera skakningar. Brännaren är tänd i 90 minuter. Kabeln får inte 

kortslutas under detta test. Det får inte heller bli något brott på ledarna. 

BBR EI(30-90) Brandprovet simulerar en brand mot en kabelstege där temperaturen 

ökar med tiden efter en standardiserad brandkurva (EN 1363-1). 

Kablarna läggs raka på en kabelstege som ligger horisontellt över 

brännarna och spänningssätts med nominell spänning innan brännarna 

tänds. EI 30, EI 60 och EI 90 är tre olika test på 30, 60 respektive 90 

minuter. Temperaturen är ca 840 °C efter 30 minuter och 940 °C efter 60 

minuter och 1010 °C efter 90 minuter. Enligt denna standard måste den 

elektriska kretsen upprätthållas även under väldigt kraftiga bränder. 

DIN 4102-12 Den största skillnaden mellan BBR och DIN 4102-12 (tysk standard) är att 

kablarna ligger böjda på kabelstegen vid test som utförs enligt DIN 4102-

12. Förövrigt är BBR och DIN 4102-12 väldigt lika provningsmetoder 

(7)
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Bilaga 5 – Beräknad brandbelastning 

Beräkning av brandbelastning har gjorts för en 50 meter lång kulvertsektion med höjd 2,6 

meter och bredd 2,0 meter. Detta ger en Omslutningsarea på 460 m2. 

För att beräkna brandbelastning kommer vissa antaganden att göras: 

 Kabelmängd uppskattas till 10,5 m3 (7 kabelstegar, längd 50 m, bredd 0,6 m och 

genomsnitts kabelhöjd på 0,05 m). 

 Medelvärde för kablarnas densitet uppskattas till 1300 kg/m3. (24) 

 Förbränningsvärde antas till 40 MJ/kg. (20) 

Dessa antaganden ger följande: 

Total vikt för kablarna = 10,5   1300 = 13 650 kg 

Totalt förbränningsvärde = 13650   40 = 546 000 MJ 

Brandbelastning anges i MJ/m2 omslutningsarea, detta ger följande: 

Högst brandbelastning = 
       

   
 = 1187 MJ/m2 omslutningsarea 

Ovanstående beräkningar och antaganden ger en brandbelastning på ca 1200 MJ/m2 

omslutningsarea. 
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Bilaga 6 – Beräknad brandeffekt 

Brandeffekt med luftflöde genom dörr 
Här beräknas den brandeffekt som kan fås av den mängd syre som strömmar in genom en 
öppen dörr. Ekvationen som används för beräkning av massflöde in genom dörren gäller vid 
temperaturer över 300 °C, vid lägre temperaturer ger den ett för högt massflöde. (23) 

Massflöde luft in genom dörren (kg/s) beräknas med följande ekvation: 

  ̇      √                                                          (Ekvation 5.24, Enclosure Fire Dynamics) 

Där A0 är öppningens area och H0 höjden på öppningen, givna i meter. 

A0 = 0,8   2,0 = 1,6 m (antar standardmått på dörr) 

H0 = 2 m 

 ̇ = 0,5   1,6  √  = 1,13 kg/s 

Viktprocent syre i luft på 23 % ger följande massflöde för syre: 

 ̇  
= 0,23   1,13 = 0,26 kg/s 

För varje kg syre som förbränns avges en energi på 13100 kJ, det ger följande 
effektutveckling:  

Effektutveckling  = 13100   0,24 = 3404 kW ≈ 3,4 MW 

Brandeffekt stängd dörr 
Beräknas för kulvertdel som är 2 m bred och 2,6 m hög. 

Antar att luft kan nyttjas för brand inom 50 meter åt varje håll från branden, totalt 100 m 
(likt sektion i scenario 3).  

Resterande luft i kulvertsystemet antas ligga för långt bort för att utnyttjas till förbränning. 
Total volym luft = 100   2   2,6 = 520 m3 

Densitet för luft = 1,2 kg/m3. 

Total massa luft = 1,2   520 = 624 kg 

Viktprocent syre i luft på 23 % ger följande massa för syre: 

Total massa syre = 624   0,23 = 143,5 kg 

För varje kg syre som förbränns avges en energi på 13100 kJ, det ger följande 
förbränningsenergi: 

Total förbränningsenergi = 13100   143,5 = 1 879 850 kJ 

Fördelat på 600 s ger det en effektutveckling på 
       

   
 = 3133 kW ≈ 3,1 MW 
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Bilaga 7 – Beräkning av öppning för krypluft i FDS 

Här beräknas den storlek på krypluftsöppningen som krävs för att underhålla en brand på 3 

MW. Ekvationen som används för beräkning av massflöde in genom öppningen gäller vid 

temperaturer över 300 °C, vid lägre temperaturer ger den ett för högt massflöde. (23) 

Massflöde luft in genom en öppning (kg/s) beräknas med följande ekvation: 

  ̇      √                                                          (Ekvation 5.24, Enclosure Fire Dynamics) 

Där A0 är öppningens area och H0 höjden på öppningen, givna i meter. 

A0 = 0,4   8,0 = 3,2 m 

H0 = 0,4 m 

 ̇ = 0,5   3,2  √    = 1,01 kg/s 

Viktprocent syre i luft på 23 % ger följande massflöde för syre: 

 ̇  
= 0,23   1,01 = 0,23 kg/s 

För varje kg syre som förbränns avges en energi på 13100 kJ, det ger följande 

effektutveckling: 

Effektutveckling = 13100   0,23 = 3013 kW ≈ 3,0 MW 

En öppning med 0,4 m höjd och 8 m bredd klarar alltså av att underhålla en brand på 3 MW. 
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Bilaga 8 – Beräkning av gridstorlek i FDS 

För att ge ytterligare underlag för val av cellstorlek i simuleringarna har metod angiven i FDS 

User´s Guide använts. Önskad effekt ger genom beräkning en ”karakteristisk branddiameter” 

(    ) som sedan kan användas för att ta fram lämplig cellstorlek. Generellt gäller att större 

bränder fungerar med större cellstorlekar. (21) 

Den karakteristiska branddiametern har beräknats genom: 

     (
 ̇

      √ 
)
 

 ⁄

                                                                (Ekvation 6.1, FDS User’s Guide) 

För brandeffekt på 3 MW fås    = 1,49 

Enligt User Guide´s manual för beräkning av cellstorlek ska sedan kvoten mellan    och 

cellernas dimension (                    ligga mellan 4 och 16.  

Minst noggrant: 
 

  

 
 = 4 ger: 

3 MW – 37,25 cm 

Mest noggrant: 
 

  

 
 = 16 ger: 

3 MW – 9,3 cm 

Med ovanstående beräkningar som stöd bedöms det vara rimligt med en cellstorlek på 10 

cm närmast branden och 20 cm för resterande delar av kulvertsystemet för scenario 1 och 2. 

För scenario 3 används cellstorlek på 10 cm i hela utrymmet då den mindre volymen tillåter 

den cellstorleken utan att få orimligt lång simuleringstid. 
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Bilaga 9 – FDS indatafil Scenario 1 

&HEAD CHID='3MW kulvert 2', TITLE='3MW kulvert 2'  /  

 

&MESH IJK=110,10,13, XB=-2,20,0,2,0,2.6 / Kulvert 1 

&MESH IJK=20,510,26, XB=18.0,20,2,53,0,2.6 / Kulvert 2 (10cm grid runt brand) 

&MESH IJK=175,10,13, XB=20,55,51,53,0,2.6 / Kulvert 3 

&MESH IJK=10,10,115,   XB=53,55,51,53,2.6,25.6 / Kulvert 4 

&MESH IJK=325,10,15,   XB=55,120,51,53,22.6,25.6 / Kulvert 5 

&MESH IJK=10,10,225,   XB=72,74,51,53,25.6,70.6 / Kulvert 6 

&MESH IJK=185,10,10,   XB=74,111,51,53,68.6,70.6 / Kulvert 7 

&MESH IJK=10,10,195,   XB=118,120,51,53,25.6,64.6 / Kulvert 8 

&MESH IJK=895,10,10,   XB=120,299,51,53,62.6,64.6 / Kulvert 9 

&MESH IJK=10,10,85,    XB=228,230,51,53,64.6,81.6 / Kulvert 10 

&MESH IJK=10,60,10,    XB=228,230,53,65,79.6,81.6 / Kulvert 11 

&MESH IJK=10,10,100,   XB=297,299,51,53,64.6,84.6 / Kulvert 12 

&MESH IJK=10,70,10,    XB=297,299,53,67,82.6,84.6 / Kulvert 13 

&MESH IJK=20,80,26,    XB=16.0,18.0,24,32,0.0,2.6/ Tilluft kulvert 2 

 

&TIME T_END=1800.0 /  

&DUMP NFRAMES=1800, DT_RESTART=30., DT_DEVC=5/ 

&MISC SURF_DEFAULT='CONCRETE'/ 

 

Avgränsande väggar 

&OBST XB=-0.2,0,0,2,0,2.6/Vägg till tilluft i kulvert 1 

&OBST XB=109,109.2,51,53,68.6,70.6/Vägg till tilluft i kulvert 7 

&OBST XB=228,230,63,63.2,79.6,81.6/Vägg till tilluft i kulvert 11 

&OBST XB=297,299,65,65.2,82.6,84.6/Vägg till tilluft i kulvert 13 

&OBST XB=44,44.2,51,53,0,2.6/Vägg i kulvert 3 (dörr) 

&OBST XB=17.8,18.0,24,32,0.4,2.6/Vägg till tilluft i kulvert 2 

&OBST XB=17.0,17.2,24,32,0.0,2.2/Vägg till tilluft i kulvert 2 
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Tilluftsöppningar 

&VENT XB=16,16,24,32,0,2.6,  SURF_ID='OPEN', / 

Öppningar 

&HOLE XB=44,44.2,51,51.4,0.4,2/ Kabelgenomföring genom vägg i kulvert 3 

Dörrar 

&HOLE XB=44,44.2,51.6,52.6,0,2/ Dörr genom vägg i kulvert 3 

 

&REAC ID='MIXED_FIRE' 

SOOT_YIELD=0.097, 

CO_YIELD=0.06 , 

HEAT_OF_COMBUSTION=45000, 

VISIBILITY_FACTOR=3,/  / 

&SURF ID='BURNER',HRRPUA=1000.0, TAU_Q=-500, COLOR='RASPBERRY' /Alfa-värde =0,012 
(medium tillväxt) 

Material 

&MATL ID='concrete' 

  CONDUCTIVITY=1.2 

  SPECIFIC_HEAT=0.88 

  DENSITY=2200  / 

&SURF ID='CONCRETE' 

  COLOR='GRAY' 

  MATL_ID='concrete' 

  THICKNESS=0.2/ 

&MATL ID='PEX' 

 CONDUCTIVITY=0.3 

 SPECIFIC_HEAT=1.05 

 DENSITY=920 / 
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&SURF ID='KABEL' 

  

 COLOR='BLACK' 

 MATL_ID='PEX' 

 THICKNESS=0.2/ 

Brandbelastning kablar 

&OBST XB=0,20,0,0.4,0.4,0.8, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 1 

&OBST XB=19.6,20,0.4,51.4,0.4,0.8, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 2 

&OBST XB=20,55,51,51.4,0.4,0.8, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 3 

&OBST XB=54.6,55,51,51.4,0.8,23.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 4 

&OBST XB=55,120,51,51.4,23,23.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 5 

&OBST XB=73.6,74,51,51.4,23.4,69.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 6 

&OBST XB=74,109,51,51.4,69,69.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 7 

&OBST XB=119.6,120,52.6,53,23.4,63.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege vänster i kulvert 8 

&OBST XB=119.6,120,51,51.4,23.4,63.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege höger i kulvert 8 

&OBST XB=120,230,52.6,53,63,63.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege vänster i kulvert 9 

&OBST XB=120,299,51,51.4,63,63.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege höger i kulvert 9 

&OBST XB=229.6,230,52.6,53,63.4,80.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 10 

&OBST XB=229.6,230,53,63,80,80.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 11 

&OBST XB=298.6,299,51,51.4,63.4,83.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 12 

&OBST XB=298.6,299,51.4,65,83,83.4, SURF_ID='KABEL'/Kabelstege i kulvert 13 

Brand 

&VENT XB= 18.5,20.0,27.0,29.0,0.8,0.8, SURF_ID='BURNER',COLOR='RED'/ 3MW i kulvert 2 

&OBST XB= 18.5,19.6,27.0,29.0,0.0,0.8,COLOR='INVISIBLE' /"hylla för brand" 

Devices 

Kulvert 1 

&DEVC XYZ=10,1,1.8, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=10,1,1.8, QUANTITY='oxygen', ID='O2 1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=10,1,1.8, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=10,1,1.8, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 1; 1.8m'/ 
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&DEVC XYZ=10,1,1.8, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=10,1,1.8, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 1; 1.8m'/ 

&DEVC XB=10,10,1,1,0,2.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 1'/ 

&DEVC XYZ=10,1,2.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 1; 2.4m' / 

Kulvert 2.1 

&DEVC XYZ=19,17,1.8, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 2.1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=19,17,1.8, QUANTITY='oxygen', ID='O2 2.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=19,17,1.8, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 2.1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=19,17,1.8, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 2.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=19,17,1.8, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 2.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=19,17,1.8, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 2.1; 1.8m'/ 

&DEVC XB=19,19,17,17,0,2.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 2.1'/ 

&DEVC XYZ=19,17,2.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 2.1; 2.4m' / 

Kulvert 2.2 

&DEVC XYZ=19,35,1.8, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 2.2; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=19,35,1.8, QUANTITY='oxygen', ID='O2 2.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=19,35,1.8, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 2.2; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=19,35,1.8, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 2.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=19,35,1.8, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 2.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=19,35,1.8, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 2.2; 1.8m'/ 

&DEVC XB=19,19,35,35,0,2.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 2.2'/ 

&DEVC XYZ=19,35,2.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 2.2; 2.4m' / 

Kulvert 3 

&DEVC XYZ=37,52,1.8, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 3; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=37,52,1.8, QUANTITY='oxygen', ID='O2 3; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=37,52,1.8, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 3; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=37,52,1.8, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 3; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=37,52,1.8, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 3; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=37,52,1.8, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 3; 1.8m'/ 

&DEVC XB=37,37,52,52,0,2.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 3'/ 
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&DEVC XYZ=37,52,2.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 3; 2.4m' / 

Kulvert 4 

&DEVC XYZ=54,52,13, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 4; 13m'/ 

&DEVC XYZ=54,52,13, QUANTITY='oxygen', ID='O2 4; 13m'/ 

&DEVC XYZ=54,52,13, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 4; 13m'/ 

&DEVC XYZ=54,52,13, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 4; 13m'/ 

&DEVC XYZ=54,52,13, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 4; 13m'/ 

&DEVC XYZ=54,52,13, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 4; 13m'/ 

&DEVC XB=54,54,52,52,0,25.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 4'/ 

Kulvert 5.1 

&DEVC XYZ=76,52,24.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 5.1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=76,52,24.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 5.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=76,52,24.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 5.1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=76,52,24.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 5.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=76,52,24.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 5.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=76,52,24.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 5.1; 1.8m'/ 

&DEVC XB=76,76,52,52,22.6,25.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 5.1'/ 

&DEVC XYZ=76,52,25.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 5.1; 2.8m' / 

Kulvert 5.2 

&DEVC XYZ=98,52,24.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 5.2; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=98,52,24.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 5.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=98,52,24.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 5.2; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=98,52,24.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 5.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=98,52,24.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 5.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=98,52,24.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 5.2; 1.8m'/ 

&DEVC XB=98,98,52,52,22.6,25.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 5.2'/ 

&DEVC XYZ=98,52,25.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 5.2; 2.8m' / 

 

 



Bilaga 9 – FDS indatafil Scenario 1 
 

Kulvert 6 

&DEVC XYZ=73,52,48, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 6; 48m'/ 

&DEVC XYZ=73,52,48, QUANTITY='oxygen', ID='O2 6; 48m'/ 

&DEVC XYZ=73,52,48, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 6; 48m'/ 

&DEVC XYZ=73,52,48, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 6; 48m'/ 

&DEVC XYZ=73,52,48, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 6; 48m'/ 

&DEVC XYZ=73,52,48, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 6; 48m'/ 

&DEVC XB=73,73,52,52,22.6,70.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 6'/ 

Kulvert 7 

&DEVC XYZ=92,52,70.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 7; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=92,52,70.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 7; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=92,52,70.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 7; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=92,52,70.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 7; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=92,52,70.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 7; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=92,52,70.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 7; 1.8m'/ 

&DEVC XB=92,92,52,52,68.6,70.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 7'/ 

Kulvert 8 

&DEVC XYZ=119,52,45, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 4; 45m'/ 

&DEVC XYZ=119,52,45, QUANTITY='oxygen', ID='O2 4; 45m'/ 

&DEVC XYZ=119,52,45, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 4; 45m'/ 

&DEVC XYZ=119,52,45, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 4; 45m'/ 

&DEVC XYZ=119,52,45, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 4; 45m'/ 

&DEVC XYZ=119,52,45, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 4; 45m'/ 

&DEVC XB=119,119,52,52,22.6,64.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 8'/ 

Kulvert 9.1 

&DEVC XYZ=165,52,64.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 9.1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=165,52,64.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 9.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=165,52,64.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 9.1; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=165,52,64.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 9.1; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=165,52,64.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 9.1; 1.8m'/ 
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&DEVC XYZ=165,52,64.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 9.1; 1.8m'/ 

&DEVC XB=165,165,52,52,62.6,64.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 9.1'/ 

Kulvert 9.2 

&DEVC XYZ=210,52,64.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 9.2; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=210,52,64.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 9.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=210,52,64.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 9.2; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=210,52,64.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 9.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=210,52,64.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 9.2; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=210,52,64.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 9.2; 1.8m'/ 

&DEVC XB=210,210,52,52,62.6,64.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 9.2'/ 

Kulvert 9.3 

&DEVC XYZ=255,52,64.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 9.3; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=255,52,64.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 9.3; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=255,52,64.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 9.3; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=255,52,64.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 9.3; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=255,52,64.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 9.3; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=255,52,64.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 9.3; 1.8m'/ 

&DEVC XB=255,255,52,52,62.6,64.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 9.3'/ 

Kulvert 10 

&DEVC XYZ=229,52,73, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 10; 73m'/ 

&DEVC XYZ=229,52,73, QUANTITY='oxygen', ID='O2 10; 73m'/ 

&DEVC XYZ=229,52,73, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 10; 73m'/ 

&DEVC XYZ=229,52,73, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 10; 73m'/ 

&DEVC XYZ=229,52,73, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 10; 73m'/ 

&DEVC XYZ=229,52,73, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 10; 73m'/ 

&DEVC XB=229,229,52,52,62.6,81.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 10'/ 

Kulvert 11 

&DEVC XYZ=229,59,81.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 11; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=229,59,81.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 11; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=229,59,81.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 11; 1.8m' / 
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&DEVC XYZ=229,59,81.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 11; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=229,59,81.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 11; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=229,59,81.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 11; 1.8m'/ 

&DEVC XB=229,229,59,59,79.6,81.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 11'/ 

Kulvert 12 

&DEVC XYZ=298,52,75, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 12; 75m'/ 

&DEVC XYZ=298,52,75, QUANTITY='oxygen', ID='O2 12; 75m'/ 

&DEVC XYZ=298,52,75, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 12; 75m'/ 

&DEVC XYZ=298,52,75, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 12; 75m'/ 

&DEVC XYZ=298,52,75, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 12; 75m'/ 

&DEVC XYZ=298,52,75, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 12; 75m'/ 

&DEVC XB=298,298,52,52,62.6,84.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 12'/ 

Kulvert 13 

&DEVC XYZ=298,60,84.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='Temperatur 13: 1.8m' / 

&DEVC XYZ=298,60,84.4, QUANTITY='oxygen', ID='O2 13; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=298,60,84.4, QUANTITY='VISIBILITY', ID='Sikt 13; 1.8m' / 

&DEVC XYZ=298,60,84.4, QUANTITY='carbon dioxide', ID='CO2 13; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=298,60,84.4, QUANTITY='carbon monoxide', ID='CO 13; 1.8m'/ 

&DEVC XYZ=298,60,84.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='Hastighet 13; 1.8m'/ 

&DEVC XB=298,298,60,60,82.6,84.6, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Lagerhöjd 13'/ 

Slice filer 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='VISIBILITY' /Sikt Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='VISIBILITY' /Sikt Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='VISIBILITY' /Sikt Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='VISIBILITY' /Sikt Kulvert 11 

&SLCF PBX=298, QUANTITY='VISIBILITY' /Sikt Kulvert 13 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. /Temp Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. /Temp Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. /Temp Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. /Temp Kulvert 11 
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&SLCF PBX=298, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. /Temp Kulvert 13 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='oxygen' /Syre Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='oxygen' /Syre Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='oxygen' /Syre Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='oxygen' /Syre Kulvert 11 

&SLCF PBX=298, QUANTITY='oxygen' /Syre Kulvert 13 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='carbon dioxide' /Koldioxid Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='carbon dioxide' /Koldioxid Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='carbon dioxide' /Koldioxid Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='carbon dioxide' /Koldioxid Kulvert 11 

&SLCF PBX=298, QUANTITY='carbon dioxide' /Koldioxid Kulvert 13 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='carbon monoxide' /Kolmonoxid Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='carbon monoxide' /Kolmonoxid Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='carbon monoxide' /Kolmonoxid Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='carbon monoxide' /Kolmonoxid Kulvert 11 

&SLCF PBX=298, QUANTITY='carbon monoxide' /Kolmonoxid Kulvert 13 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='VELOCITY' /Hastighet Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='VELOCITY' /Hastighet Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='VELOCITY' /Hastighet Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='VELOCITY' /Hastighet Kulvert 11 

&SLCF PBX=298, QUANTITY='VELOCITY' /Hastighet Kulvert 13 

&SLCF PBY=1, QUANTITY='HRRPUV' /HRR Kulvert 1 

&SLCF PBX=19, QUANTITY='HRRPUV' /HRR Kulvert 2 

&SLCF PBY=52, QUANTITY='HRRPUV' /HRR Kulvert 3,4,5,6,7,8,9,10,12 

&SLCF PBX=229, QUANTITY='HRRPUV' /HRR Kulvert 11 

&SLCF PBX=298, QUANTITY='HRRPUV' /HRR Kulvert 13 

&TAIL /
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