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Sammanfattning 
Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas 

så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande 

allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med 

brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination 

av dessa. En brandsektion skiljer sig från en brandcell i det avseende att en 

brandsektion avskiljs från övriga delar av byggnader med brandväggar, det vill 

säga att större krav ställs på brandsektionens förmåga att motverka 

brandspridning inom byggnader. En brandsektion får dessutom omfatta en större 

area än en brandcell. En brandsektion kan vara uppdelad i en eller fler 

brandceller. Vidare anges av Boverkets allmänna råd att byggnader lämpligen 

delas upp i brandceller om högst 1 250 m2 eller brandsektioner av storlek som 

beror på brandbelastningen i brandsektionen, ju lägre brandbelastning desto 

större tillåten sektionsarea. Det allmänna rådet tillåter även ökningar av 

brandsektionens storlek om automatisk brandlarmanläggning och/eller 

automatisk vattensprinkleranläggning installeras. De allmänna råden i BBR kan 

dock frångås om det kan verifieras att en regel uppfylls på annat sätt. Detta 

kallas för analytisk dimensionering. 

Denna rapport är tänkt att besvara följande frågeställningar i syfte att kartlägga 

och jämföra olika metoder som används av brandkonsulter vid analytisk 

dimensionering av brandsektioner: 

• Vilka metoder används av brandkonsulter vid analytisk dimensionering av 

brandsektioner? 

• Är någon/några av dessa metoder mer frekvent använda än andra? 

• Hur motiveras/verifieras dessa metoder? 

• Kan någon/några av dessa metoder anses mer lämplig än andra? 

Metoderna som valdes för att ge bakomliggande teori till denna undersökning var 

en litteraturstudie samt en intervju med en tidigare anställd brandingenjör på 

Boverket. För att erhålla underlag till undersökningen kontaktades 

brandkonsulter från fem olika konsultföretag som delade med sig av utförda 

analyser. I ett fall deltog en brandkonsult i en intervju gällande dennes syn på 

analytisk dimensionering av brandsektioner istället för att dela med sig av 

dokumentation. 

Majoriteten av de erhållna analyserna grundar sig i scenarioanalyser med 

programmet FDS (Fire Dynamics Simulator), och övriga i kvalitativa 

bedömningar. Brandgasventilation används som skyddsåtgärd i sex av sju fall. 

Resultatet pekar på att den dominerande metoden vid stora avsteg är 

scenarioanalys med FDS och vid mindre avsteg är kvalitativa bedömningar 

vanligare. De kvalitativa bedömningarna bygger främst på logiska resonemang. 

Vid scenarioanalyserna används sinsemellan liknande acceptanskriterier i de 
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olika fallen, med vissa variationer. Verifieringsmetoder presenteras också i olika 

omfattning i de olika fallen.  
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Abstract 
Chapter 5:56 in Boverkets Byggregler (BBR, Boverket’s building rules) states 

that large buildings are to be designed so that it limits a vast fire spread within 

the building. The associated general advice states that this should be 

accomplished by designing the building with fire cells, fire sections, fire safety 

related installations or a combination of these. A fire section differs from a fire 

cell in that a fire section is separated from other parts of the building with fire 

walls, which means that the requirement for preventing a fire spread within 

buildings is higher for a fire section. A fire section is also allowed to cover a 

larger area than a fire cell and can be divided in one or several fire cells. 

Boverkets general advice further states that buildings are appropriately divided 

into fire cells covering a maximum of 1 250 m2 or fire sections covering an area 

depending on the fire load, the lower the fire load the bigger the fire section is 

allowed to be. The general advice also allows an increase of the size of a fire 

section if an automatic fire alarm and/or an automatic sprinkler system is 

installed. However, the general advices in BBR can be deviated from by verifying 

that the associated rule is fulfilled in another manner. This is called analytic 

dimensioning. 

This report aims to answer the following questions for the purpose of mapping 

and comparing different methods used by fire protection consultants regarding 

analytic dimensioning of fire sections: 

• What methods are being used by fire protection consultants for analytic 

dimensioning of fire sections? 

• Are any of these methods more frequently used than others? 

• How are these methods motivated/verified? 

• Could any of these methods be considered more suitable than others? 

The methods chosen for obtaining underlying theory to this investigation were 

first a literature study and an interview with a former employed fire protection 

engineer at Boverket. In order to obtain information for the investigation fire 

protection consultants from five different companies were contacted who then 

shared completed analyses. In one case a fire protection consultant participated 

in an interview concerning their general view on analytic dimensioning of fire 

sections instead of supplying documentation from an analysis. 

Most of the analyses obtained are based on scenario analyses with the program 

FDS (Fire Dynamics Simulator), and the others on qualitative assessments. Fire 

gas ventilation is used as a safety measure in six out of seven cases. The results 

points towards the dominating method when dealing with larger deviations being 

scenario analyses, with FDS and qualitative assessments being more common 

when dealing with smaller deviations. The qualitative assessments in this report 

are mostly based on logical reasonings. The different scenario analyses use 
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similar criteria of acceptance, with some variations. Methods of verification are 

also presented in the different cases, in different extent. 
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Teckenförklaring 
De förkortningar och symboler som förekommer i rapporten förklaras nedan. 

Förkortningar 

BBR  Boverkets byggregler 

BBRAD Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd 

BBRBE Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning 

CFD Computational Fluid Dynamics 

ESFR Early Suppression Fast Response 

FDS Fire Dynamics Simulator 

NIST National Institute of Standards and Technology 

NR Boverkets nybyggnadsregler 

SBN Svensk byggnorm 

 

Symboler 

α Tillväxthastighet   [kW/s2] 

cp Specifik värmekapacitet  [kJ/(kg K)] 

D Diameter     [m] 

D* Karakteristisk Branddiameter  [m] 

g Tyngdaccelerationen   [m/s2] 

H Takhöjd    [m] 

L Flamhöjd    [m] 

ρ∞ Densitet omgivande luft  [kg/m3] 

�̇� Effektutveckling   [kW] 

�̇�∗ Dimensionslös effektutveckling  [-] 

t Tid    [s] 

T∞ Temperatur omgivande luft  [K] 
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1 Inledning 
En brandsektion definieras av Boverket enligt:  

”Med brandsektion avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand kan 

utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra 

byggnader. Brandsektionen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med 

brandväggar och bjälklag eller motsvarande så att brandspridningen inom och 

mellan byggnader begränsas.” (Boverket, 2018a, 5:243). 

I denna studie kartläggs hur analytisk dimensionering används vid analytisk 

dimensionering av brandsektioner. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Boverkets Byggregler 26, BBR (Boverket, 2018a), kapitel 5:56 ska stora 

byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden 

begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom 

att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska 

installationer eller en kombination av dessa. En brandsektion skiljer sig från en 

brandcell i det avseende att en brandsektion avskiljs från övriga delar av 

byggnader med brandväggar, det vill säga att större krav ställs på 

brandsektionens förmåga att motverka brandspridning inom byggnader. En 

brandsektion får dessutom omfatta en större area än en brandcell (Fallqvist, 

Klippberg & Björkman, 2016). En brandsektion kan vara uppdelad i en eller fler 

brandceller (Frantzich, de Korostenski, Marberg, 2014). Vidare anges av 

Boverkets allmänna råd att byggnader lämpligen delas upp i brandceller om 

högst 1 250 m2 eller brandsektioner av storlek som beror på brandbelastningen i 

brandsektionen, ju lägre brandbelastning desto större tillåten sektionsarea (om 

brandbelastningen understiger 250 MJ/m2 krävs ingen brandsektion eller 

brandcell för att begränsa omfattande brandspridning). Det allmänna rådet 

tillåter även en fördubbling av sektionsstorlek vid installation av automatiskt 

brandlarm, och en obegränsad sektionsstorlek vid installation av automatisk 

vattensprinkleranläggning. Även kraven på brandsektionens väggar gällande 

bärförmåga, integritet och isolering beror på brandbelastningen, men också 

byggnadens skyddsbehov (byggnadsklass). Ett högre skyddsbehov innebär ett 

högre krav på brandväggarna. Tabell 1 visar skillnaderna mellan en brandcell 

och en brandsektion i en Br1-byggnad (stort skyddsbehov) innehållande en 

brandbelastning på ≤ 800 MJ/m2. Läs mer om byggnadsklasser, brandbelastning 

och brandtekniska klasser i kapitel 3. 
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Tabell 1 - Skillnaden på BBRs krav på brandceller och brandsektioner i en Br1-byggnad (stort skyddsbehov) 

innehållande en brandbelastning på ≤ 800 MJ/m2 (förenklad dimensionering). (Boverket, 2018a) 

 Brandcell Brandsektion 

Största tillåten area 1 250 m2 2 500 m2 

Brandteknisk klass på 

avskiljande konstruktion 

EI 60* REI 90-M** 

*Avskiljande konstruktion ska bibehålla sin funktion avseende integritet och 

isolering i 60 min. 

** Avskiljande konstruktion ska bibehålla sin funktion avseende bärförmåga, 

integritet och isolering i 90 minuter samt tåla sannolik mekanisk påverkan. 

Boverket beskriver i BBR (Boverket, 2018a) att byggnaders brandskydd ska 

”projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk 

dimensionering” (5:11). Förenklad dimensionering innebär enligt Boverket att 

föreskrifterna i BBR uppfylls genom de lösningar och metoder som anges i de 

allmänna råden i BBR avsnitt 5, vilket är avsnittet i BBR som behandlar 

brandskydd i byggnader. Detta skiljer sig från analytisk dimensionering, som 

innebär att föreskrifterna i BBR uppfylls på annat sätt än genom förenklad 

dimensionering.  

Vid förenklad dimensionering av brandsektioner i förhållande till 

brandbelastningen tas ett värde på brandbelastningen från tabell 2 i Boverkets 

allmänna råd (2013:11) om brandbelastning (Boverket, 2013), där 

brandbelastningen beror på verksamhet. I många fall kan den verkliga 

brandbelastningen antas avvika från dessa schablonvärden, varpå analytisk 

dimensionering får tillämpas och den faktiska brandbelastningen kan räknas ut 

baserat på vad brandsektionen förväntas innehålla. Analytisk dimensionering 

kan också innebära att man på annat sätt visar att en större sektionsarea än vad 

det allmänna rådet tillåter är möjlig. Verifiering av en analytisk dimensionering 

kan göras med en kvalitativ bedömning, en scenarioanalys eller en kvantitativ 

riskanalys (Boverket, 2011a), vilket förklaras närmare i kapitel 3.7. 

1.2 Problematisering 

Eftersom analytisk dimensionering är ett så pass ospecifikt begrepp i 

byggreglerna är det sannolikt att en viss spridning råder i arbetsmetodik inom 

brandkonsulternas bransch. För vissa avsnitt i byggreglerna kanske det inte är 

möjligt att gå tillväga på särskilt många olika vis, men gällande storleken på en 

brandsektion kan det tänkas att en hel del analysmetoder är möjliga. Denna 

rapport är tänkt att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka metoder används av brandkonsulter vid analytisk dimensionering av 

brandsektioner? 

• Är någon/några av dessa metoder mer frekvent använda än andra? 
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• Hur motiveras/verifieras dessa metoder? 

• Kan någon/några av dessa metoder anses mer lämplig än andra? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att kartlägga och jämföra olika metoder som 

används av brandskyddsprojekterande konsulter för analytisk dimensionering av 

”Skydd mot omfattande brandspridning”, med fokus på brandsektioner, enligt 

avsnitt 5:56 i Boverkets Byggregler. Detta för att se hur pass stor spridning som 

råder inom branschen kring detta, vilka metoder som är vanligast och hur pass 

olika resultat dessa kan ge. Kartläggningen kan ge vägledning för den som ska 

genomföra analytisk dimensionering av brandsektioner. 

1.4 Avgränsningar 

Omfattningen på detta arbete ska motsvara 15 högskolepoäng, eller 10 veckors 

heltidsarbete. En studie av detta slag skulle teoretiskt kunna göras för de allra 

flesta avsnitten i Boverkets Byggregler, och sannolikt i de flesta fall med 

intressanta resultat. Detta är inte realistiskt att genomföra på 10 veckor, och för 

att uppnå en så komplett kartläggning och jämförelse som möjligt är detta arbete 

avgränsat till undersökning av analytisk dimensionering av brandsektioner 

gällande avsteg från förenklad dimensionering i brandsektioners storlek eller 

klass på brandväggar. För att resultatet ska bli begripligt för den ej insatte bör 

dock några ytterligare avsnitt i BBR studeras, men bara ytligt. Dessa rör 

brandväggar, brandgasventilation och automatiska släcksystem.   
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2 Metod 
Studien som denna rapport är ett resultat av karakteriseras bäst som deskriptiv 

och kvalitativ. Kravet på brandsektioner som det ser ut idag har funnits i 

Boverkets byggregler sedan 2011 och möjligheterna att utföra analytisk 

dimensionering av brandsektioner har funnits sedan dess. Av detta skäl antas 

att grundläggande kunskap finns inom detta område, och syftet är därför att 

beskriva och värdera olika metodik och synsätt. 

2.1 Litteraturstudie 

För att ta reda på information om reglerna kring brandsektionering och 

bakgrunden till dessa regler görs först en litteraturstudie. Samtliga av Boverkets 

föreskrifter finns fritt att tillgå på Boverkets hemsida, vilket gör att regelverken 

och andra föreskrifter går att studera utan komplikationer. Utöver detta har 

Sveriges Brandkonsultförening tagit fram Syfteshandboken (Sveriges 

Brandkonsultförening, 2018), där avsnitt i BBR tas upp med dess historik och 

troliga syfte. Varje avsnitt innehåller även kommentarer från anonyma 

brandkonsulter, vilket ger en nyanserad bild av reglerna. En studie av relevant 

material publicerat av Boverket anses central för en undersökning av hur 

Boverkets byggregler uppfylls. 

Eftersom en betydande del av resultatet på förhand misstänks innefatta 

datorsimuleringar av något slag görs även en litteraturstudie om detta ämne. 

Fokus läggs på programmet FDS (Fire Dynamics Simulator) eftersom detta är ett 

frekvent använt program för simuleringar av brandförlopp. Om detta finns en hel 

del publikationer och användarmanualer, exempelvis FDS User’s Guide (NIST, 

2018) och CFD Best Practice (Best Practice gruppen, 2009) att studera för att få 

inblick i hur programmet kan användas. För att styrka en del övriga påståenden 

samt förklara resultaten presenteras en del formler. Dessa formler är tagna från 

diverse litteratur som Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 1999) och 

CFD Best Practice (Best Practice gruppen, 2009). Trots att litteratur är 

sekundärdata, det vill säga data som framtagits för ett annat syfte än denna 

studie, anses den valda litteraturen vara relevant då den valts utifrån referenser 

i de utförda analyserna som utgör resultatet. Med andra ord är litteraturen som 

rapportförfattaren utgått från densamma som den konsulterna vars arbete utgör 

underlag till denna rapport utgått från. Detta gör att eventuella skillnader i 

tolkningar av litteraturen mellan rapportförfattaren och konsulterna kan 

presenteras och diskuteras. I de fall där olika uppgifter ges av olika litteratur, 

som till exempel gällande karakteristisk branddiameter i kapitel 3.6, används 

annan litteratur som hittats för jämförelse. 

I stället för en litteraturstudie hade information kunnat hämtas från enbart 

intervjuer eller deltagande i presentationer/föreläsningar om ämnet. Eftersom 

alla byggregler finns publicerade skriftligt och mycket annan litteratur finns 
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tillgänglig anses en litteraturstudie vara den minst omständliga och mest 

givande metoden då en sådan kan utföras på en ej förbestämd tidpunkt och 

litteraturen finns lätt tillgänglig för återbesök om ytterligare information önskas 

under arbetets gång. Litteraturen som hittats bedöms även vara så pass 

komplett att en kompletterande intervju bedöms tillräcklig. Denna presenteras i 

nästa kapitel. 

2.2 Intervju 

Ytterligare nyansering av reglerna kring brandsektionering fås genom en 

intervju med Caroline Bernelius Cronsioe, anställd brandingenjör på Boverket 

under den tid då gällande regler gällande brandsektioner tillkom och numera 

brandkonsult på Prevecon Brand- och Riskkonsult AB. Hennes kunskap om 

syftet bakom gällande regler innebär att intervjun kan ge information som ej 

framgår i Boverkets författningar. Denna intervju äger rum på Prevecons kontor 

i Stockholm och utförs på ett semi-strukturerat sätt med ett par frågor som 

formulerats på förhand men med ytterligare frågor formulerade under intervjuns 

gång. En semi-strukturerad intervju väljs då en sådan möjliggör att inriktningen 

på konversationen kan förbestämmas med de på förhand formulerade frågorna, 

varpå följdfrågor kan ställas för ytterligare förtydligande. Frågorna rör hur 

tankegångarna gick på Boverket inför revideringen av BBR som ledde fram till 

BBR 19, då reglerna kring brandsektioner som de ser ut idag framtogs. Svaren 

antecknas under intervjun och renskrivs sedan och presenteras i rapporten, inte 

ordagrant transkriberade utan som en informativ text. Den renskrivna texten 

skickas även till respondenten så denne kan ge sitt medgivande. 

Denna intervju hade kunnat ersättas av exempelvis en enkät, men en sådan 

hade gjort det svårare för eventuella följdfrågor och hade därav kanske inte gett 

lika fullständig information. Det hade dock gjort det enklare att få information 

från fler personer om det hade önskats eftersom en enkät lätt kan skickas ut till 

ett flertal mottagare. Den information som litteraturstudien gett anses dock vara 

tillräcklig för att en intervju ska ge tillräcklig komplettering. 

2.3 Insamling av underlag 

När underlag för kartläggningen ska insamlas tas kontakt med brandkonsulter 

från samtliga medlemsföretag i Sveriges Brandkonsultförening samt med 

ytterligare två stora företag inom branschen vilka inte är med i Sveriges 

Brandkonsultförening. Kontakt tas i form av ett mail där syftet med denna 

rapport presenteras följt av en förfrågan om analyser gällande analytisk 

dimensionering av brandsektioner utförda av företaget i fråga. Utförda analyser 

efterfrågas i första hand då sådana förmodas kunna ge den tydligaste bilden av 

vilket tillvägagångssätt och analysmetod som använts, och detaljer framgår som 

troligtvis lätt kunnat glömmas eller inte framgått vid en intervju. Att utföra en 

intervju är också mer tidskrävande både för respondenten och intervjuaren än 
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att bara dela med sig av ett färdigt dokument. Reliabiliteten kan också antas 

vara högre då det kan vara lättare för respondenten att undanhålla information 

vid en intervju, medvetet eller omedvetet, än om analysen i sin helhet 

presenteras. En möjlig nackdel med denna insamlingsmetod är att de resultat 

som fås är fallspecifika, och att en intervju kanske gett en mer generell bild av 

ämnet.  

I meddelandet som skickas till konsulterna betonas att informationen kommer 

presenteras på ett sådant sätt att det inte går att utläsa vilken byggnad det rör 

eller vilket företag som utfört analysen. Meddelandet avslutas med en förfrågan 

om att mottagaren vidarebefordrar meddelandet till någon med eventuellt bättre 

möjlighet att bidra med information. Kontaktpersoner väljs utifrån befattning; 

kontorschefer, affärsområdeschefer och tekniskt ansvariga väljs i första hand då 

dessa antas ha bäst möjlighet att kunna hänvisa till någon om någon inom 

dennes företag har bättre möjlighet att bidra med information. Svar fås i alla fall 

utom ett i form av utförda analyser, och ett företag bidrar med en intervju. 

Intervjun sker via telefon med en brandkonsult och utförs likt den andra 

intervjun semi-strukturerad. Frågorna rör intervjuobjektets generella syn på 

brandsektionering och hur detta arbetas med inom dennes företag. Några 

exempel på metodik som används ges också. Respondentens svar antecknas 

under intervjun och renskrivs efteråt för att sedan presenteras i rapporten. 

Kompletterande frågor ställs och besvaras via mail. 

2.4 Presentation och analys av resultat 

För att presentera resultaten sammanfattas alla de analyser som tillhandahållits 

på ett anonymt sätt (fall 1, fall 2, och så vidare) för att ingen koppling till företag 

eller verkliga byggnader ska kunna göras. Detta för att få en så objektiv bild som 

möjligt av hur branschen arbetar med brandsektioner. Även resultatet från 

intervjun med en brandkonsult presenteras som ett fall likt analyserna, för att en 

jämförelse ska vara möjlig. Resultatet analyseras sedan genom att studera 

likheter och skillnader i tillvägagångssätt mellan de olika fallen och försöka 

koppla detta till skillnader i avsteg från BBR samt övriga förutsättningar som 

varje fall behandlar. 
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3 Teori 
För att ge en bakgrund till studien presenteras här resultatet från den litteratur- 

och intervjustudie som genomförts angående brandsektioner i Boverkets 

Byggregler samt andra relevanta avsnitt i byggreglerna om brandväggar, 

brandgasventilation samt automatiska släcksystem. Även grundläggande 

branddynamik och teori om simuleringsprogrammet FDS presenteras. 

3.1 Om Boverkets Byggregler 

Plan och bygglagen (PBL, 2010:900) 8 kap 4§ ställer krav på väsentliga tekniska 

egenskaper som ett byggnadsverk ska ha. Detta inkluderar bärförmåga, stadga 

och beständighet, säkerhet i händelse av brand, säkerhet vid användning, 

bredbandsanslutning med mera. Boverkets Byggregler, BBR, innehåller i sin tur 

regler om de flesta av dessa tekniska egenskapskrav, undantaget bärförmåga, 

stadga och beständighet samt bredbandsanslutning (Boverket, 2018b). Regler om 

bärförmåga, stadga och beständighet finns i Boverkets konstruktionsregler, EKS, 

och regler om bredband finns i Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning 

2017:1. Enligt Boverket gäller BBR vid uppförande av en ny byggnad och vid 

ändring av en byggnad. BBR innehåller också regler om obebyggda tomter som 

ska förses med en eller flera byggnader, och även för mark- och rivningsarbeten. 

Avsnitt 5 i BBR behandlar byggnaders brandskydd. 

I byggprocessen bedömer byggnadsnämnden i en kommun huruvida en byggnads 

tekniska egenskapskrav kan antas komma att uppfyllas i samband med att 

startbesked ges, vilket krävs för att ett byggprojekt ska kunna börja. 

Startbeskedet föregås av antingen ett bygglov eller en anmälan till kommunen. 

När denna bedömning görs behöver byggherren visa hur byggreglerna kommer 

att uppfyllas, bland annat gällande brandskydd. (Boverket, 2018c) 

3.2 Brandsektionering enligt byggregler 

Enligt Syfteshandboken från Sveriges Brandkonsultförening (Sveriges 

Brandkonsultförening, 2018) togs kravet på brandsektionering av stora 

byggnader fram i Svensk Byggnorm 67 (Statens planverk, 1967). Där angavs 

nivåer på brandsektionsstorlekar dock inte för byggnader generellt, utan bara för 

vissa verksamheter samt vindar. Här tilläts även att sektionernas storlek 

utökades om automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänst installerades. 

Dessa krav sågs i liknande form i SBN 1975 (Statens planverk, 1975), där också 

nya krav för industribyggnader presenterades. I Boverkets nybyggnadsregler 

(Boverket, 1988) infördes ett generellt funktionskrav kring sektionering av större 

byggnader. Här fanns en tabell med lämplig sektionsstorlek beroende på 

brandbelastning samt förekomst av brandgasventilation, automatiskt brandlarm 

och automatisk vattensprinkler (tabell 2). Ju fler av dessa installationer som 

installerats i sektionen desto större fick sektionen vara. Syftet med 
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funktionskravet här var att förhindra brandspridning mellan byggnader, inte 

inom byggnader.  

Tabell 2 - Tabell från Boverkets Nybyggnadsregler, NR 1 (Boverket 1989) 

Åtgärder Normalt lämplig maximal nettoarea (m2) vid 

brandbelastning f (MJ/m2) 

≤ 50 ≤ 400 > 400 

1. Inga särskilda 

åtgärder 

2 500 1 200 600 

2. Brandgasventilation 5 000 2 500 1 200 

3. Brandgasventilation 

och automatiskt 

brandlarm1 

10 000 5 000 2 500 

4. Brandgasventilation 

och automatisk 

vattensprinkler som 

larmar 

räddningstjänsten 

- - - 

1 Förutsätts larma räddningstjänst med högst 10 minuters insatstid. 

Brandbelastning definierades då av Boverket som brandenergi per 

omslutningsarea inom ett visst utrymme. Idag är definitionen brandenergi per 

golvarea och bestäms för ”den totala mängd energi som kan förbrännas vid ett 

fullständigt brandförlopp i förhållande till golvarean”. (Boverket, 2013, s 2). 

Syfteshandboken beskriver vidare hur funktionskravet av brandsektionering av 

stora byggnader behölls i den första utgåvan av BBR (Boverket, 1993) i syfte att 

förhindra brandspridning mellan byggnader, men de speciella kraven för 

industribyggnader togs bort. På detta sätt såg det ut fram till och med BBR 19 

(Boverket, 2011b), där kravet på brandsektionering åter kom att gälla för 

begränsning av brandspridning inom byggnader, och en tabell liknande den i NR 

återsågs (tabell 3). Här togs möjligheten att med förenklad dimensionering utöka 

sektionsstorleken med installation av brandgasventilation bort och detta fick nu 

tillämpas med analytisk dimensionering. Dock kvarstod automatiskt brandlarm 

och automatisk vattensprinkleranläggning som tillåtna medel för utökning av 

sektionsstorlek inom förenklad dimensionering, men det automatiska 

brandlarmet behöver ej längre vara kopplat till räddningstjänst. 
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Tabell 3 - Tabell från Boverkets Byggregler, BBR (Boverket, 2011b) 

 

Boverket skriver i sin konsekvensutredning för BBR 19 avsnitt 5 och för 

Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd (BBRAD) (Boverket, 2011c) att syftet med kravet i dess nuvarande 

form är att begränsa konsekvenser och minska egendomsskador och 

miljöpåverkan vid brand. Kravet medför också en ökad säkerhet och 

underlättande för räddningstjänsten att begränsa konsekvenserna av en brand. 

Vidare bedömer Boverket att nyttan av brandgasventilation inte är tillräckligt 

utredd för att det ska vara en alternativ möjlighet, men påpekar att det kan 

användas i analytisk dimensionering. 

Det ursprungliga syftet med BBRAD är att det tidigare kunde vara stora 

skillnader kring vilka avsteg från de allmänna råden i BBR som gjordes och hur 

dessa avsteg verifierades (Boverket, 2011c). I brist på vägledning kunde 

dimensionerande brand och annat anpassas för att gynna en av arkitekten 

önskad utformning, med en lägre säkerhetsnivå som följd. I råden i BBRAD 

(Boverket, 2011c) presenteras bland annat tre olika brandscenarier som bör 

användas vid analyser och är tänkta att representera värsta tänkbara fall. I 

råden presenteras också dimensionerande värden som ej bör understigas 

gällande tillväxthastighet, effektutveckling, förbränningsvärme, sotproduktion 

samt kolmonoxid- och koldioxidproduktion. Olika värden presenteras beroende 

på verksamhet och erfordrat brandscenario. 

Enligt Caroline Bernelius Cronsioe (Personlig kommunikation, 4 oktober 2018), 

tidigare brandingenjör på Boverket, har Boverket bara bemyndigande att ställa 

krav på byggnadstekniskt brandskydd, ej organisatoriskt. Av detta skäl 

föreligger inte krav på att ett automatiskt brandlarm ska vara kopplat till 

räddningstjänsten, då detta faller under just organisatoriskt brandskydd. Detta 

framgick efter den större utredning som gjordes inför BBR 19. Enligt Boverkets 

konsekvensutredning för BBR 19 (Boverket, 2011c) är dock det primära syftet 

med automatiskt brandlarm att avge ett larm som till exempel ett 
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utrymningslarm eller larm till en extern organisation som kan vidta åtgärder. 

Det sekundära syftet är att aktivera vissa funktioner i byggnaden, till exempel 

dörrstängare eller andra brandtekniska system. 

Gällande brandgasventilation betonar Caroline Bernelius Cronsioe att tid och 

utrymme för ordentliga utredningar alltid varierar inför olika revideringar av 

byggreglerna. Brandgasventilation togs bort som möjligt skyddssystem vid 

sektionering av stora byggnader bland annat eftersom det kan ha en funktion 

som motverkar en sprinkleranläggnings funktion, och vice versa. Öppning av 

brandgasventilation leder till en lägre brandgastemperatur vilket gör att 

sprinklerhuvuden tar längre tid på sig att utlösas, och en aktiverad sprinkler 

kyler brandgaserna så att gasflödet ut genom brandgasventilation blir lägre. 

En brand i en given mindre mängd bränsle i ett litet rum kommer att orsaka 

relativt höga gastemperaturer och snabb tillväxt, medan samma brand i ett 

större rum kommer att orsaka lägre gastemperaturer, långsammare tillväxt och 

längre tid till rökfyllnad (Karlsson & Quintiere, 1999). Detta skulle kunna tolkas 

som att en större brandsektion i vissa fall kan medföra en högre säkerhetsnivå, 

exempelvis sett till personsäkerhet med tanke på att en person blir mindre 

påverkad av lägre brandgastemperaturer och mindre brandgaser. Eftersom syftet 

med reglerna i BBR avsnitt 5:56 dock är att begränsa egendomsskador och inte 

ökad personsäkerhet skulle en större brandsektion inte betyda en ökad 

säkerhetsnivå, menar Caroline Bernelius Cronsioe. En brand ska kunna 

utvecklas i ett avgränsat utrymme utan att spridas till övriga utrymmen och 

orsaka ytterligare egendomsskador där.  

Även om en byggherre skulle anse att den egendom en byggnad innehåller eller 

utgör ej skulle vara värd att skydda kan detta inte användas som argument för 

att utöka en sektionsstorlek, då personliga intressen ej kan rättfärdiga avvikelse 

från regler. Byggreglerna utgör samhällets miniminivå, det som minst måste 

uppfyllas. I BBR avsnitt 1:2231, Byggnadens förutsättningar, anges att vid 

ändring av en befintlig byggnad att ”ekonomiska faktorer som kan beaktas är 

sådana som följer av byggnadens placering och utformning eller tekniska 

förutsättningar i övrigt.” (Boverket, 2018a). Caroline Bernelius Cronsioe påpekar 

att ekonomiska faktorer aldrig får beaktas vid uppförande av nya byggnader, 

varken med förenklad eller analytisk dimensionering. 

3.3 Brandväggar 

Boverket beskriver i BBR (Boverket, 2018a) att brandsektioner ska avskiljas mot 

övriga delar av en byggnad med brandväggar och bjälklag eller motsvarande för 

att förhindra brandspridning inom och mellan byggnader. Liknande gäller för 

brandceller, men för brandceller anges bara att de ska avskiljas med omslutande 

väggar och bjälklag eller motsvarande, alltså inte nödvändigtvis brandväggar 

(Boverket, 2018a). En brandvägg ska ”med tillräcklig tillförlitlighet kunna 
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begränsa en brand utan insats från räddningspersonal” och ”ska tåla sannolik 

mekanisk påverkan vid brand och utformas så att den enkelt kan lokaliseras av 

räddningstjänsten” (Boverket, 2018, 5:224). Kraven på brandväggen beror på 

brandsektionens brandbelastning och byggnadens byggnadsklass, och en tabell 

för detta återfinns i det allmänna rådet till avsnitt 5:562 i BBR (tabell 4). 

Tabell 4 - Tabell över krav på brandväggar, från BBR (Boverket, 2018a) 

 

Boverket definierar byggnadsklasserna som byggnader med stort skyddsbehov 

(Br1), måttligt skyddsbehov (Br2) samt litet skyddsbehov (Br3). Utöver dessa 

tillkommer även Br0, mycket stort skyddsbehov. Br0-byggnader erfordrar alltid 

analytisk dimensionering av brandskydd, varpå inga kriterier för dessa finns i 

det allmänna rådet. (Boverket, 2018a) 

De brandtekniska klasserna förklarar vilka krav som ställs på brandväggarnas 

bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I). Siffrorna anger tiden dessa 

funktioner ska upprätthållas under en brand. M är ett tilläggskrav som innebär 

motstånd mot sannolik mekanisk påverkan. (Boverket, 2018a) 

3.4 Brandgasventilation 

Boverket (Boverket, 2018a) beskriver i BBR avsnitt 5:253 att ett system för 

brandgasventilation ska utformas så att det med hög tillförlitlighet kan 

kontrollera brandgaser under avsedd tid, om ett sådant system är en 

förutsättning för att brandskyddet ska fungera. Systemets aktiveringstid och 

kapacitet ska vara tillräcklig för att säkerställa att brandskyddet blir 

tillfredsställande, och hänsyn ska tas till snölast (snö kan lägga sig på 

ventilationsluckor och öka deras vikt) och vindlast vid dimensionering av 

systemet. Systemets funktion ska skyddas mot strömavbrott på grund av brand, 

och öppningar eller andra anordningar för till- och frånluft ska säkerställas 

utifrån de förhållanden som kan uppstå vid brand. 

I det allmänna rådet till ovanstående avsnitt skriver Boverket (Boverket, 2018a) 

att ”brandgasventilation kan tillämpas för att exempelvis begränsa ansamlingen 

av brandgaser, deras temperatur och att förbättra möjligheten till 

räddningsinsats.” (5:253). Brandgasventilation beskrivs vidare i avsnitt 5:732 

under avsnittet Möjlighet till räddningsinsats, där särskilda regler presenteras 

för byggnader i klass Br1 och för vindar som används som förrådsutrymme i 

byggnader med fler än fyra våningsplan. Detta avsnitts tillhörande allmänna råd 
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beskriver brandgasventilationens utformning något mer detaljerat än tidigare; 

”Brandgasventilation kan vara röklucka eller mekanisk fläkt.”. 

3.5 Automatiska släcksystem 

Ett automatiskt släcksystem, som exempelvis en sprinkleranläggning, ska 

utformas så att det med hög tillförlitlighet har förmåga att släcka eller 

kontrollera en brand under avsedd tid, skriver Boverket (Boverket, 2018a). 

Förutom att aktiveringstiden måste vara tillräckligt snabb måste systemet 

utformas med tillräcklig täckningsgrad för att säkerställa avsedd funktion. 

Korrosion, termisk påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö får inte 

heller påverka tillförlitligheten. Tillförlitligheten kan påverkas av faktorer som 

typ av vattenkälla, verkningsyta, utformning av ventiler, typ och placering av 

sprinklerhuvuden, och så vidare. 

Sprinklerhuvuden i en vattensprinkleranläggning kan ha olika 

aktiveringstemperaturer där den vanligaste är 68°C. Det finns också olika typer 

av sprinklerhuvuden som till exempel konventionell sprinkler (sfärisk 

vattenspridning), väggsprinkler (avsedd för väggmontering) och ESFR-sprinkler. 

ESFR står för Early Suppression Fast Response och är en särskild typ av 

sprinkler som utvecklats för bränder i lagerutrymmen. Denna typ av sprinkler 

har en snabb aktivering och ger stora droppar. (Hjort, 2017) 

3.6 FDS och branddynamik 

FDS (Fire Dynamics Simulator) är ett av flera CFD-program (Computational 

Fluid Dynamics) som ofta används för att simulera bränder. Som namnet 

antyder är CFD ett sätt att simulera vätskeflöden, och används ofta för att 

modellera exempelvis fläktar, flygplan, turbiner etc. (Powell, 2016). En CFD-

modell utgör generellt en volym som delas upp i ett stort antal mindre volymer. 

På dessa mindre volymer tillämpas de fysiska lagarna såsom bevarandet av 

massa och energiprincipen. Detta tillämpar FDS för att simulera bränder och 

rökutveckling (Karlsson & Quintiere, 1999). 

Den första versionen av FDS presenterades år 2000 och var en produkt av ett 

internationellt samarbete lett av amerikanska NIST (National Institute of 

Standards and Technology) och finska VTT Technical Research Centre of 

Finland. (NIST, 2018). I FDS byggs en 3D-modell av önskad geometri, och 

egenskaper såsom material och tjocklek på väggar och tak kan anges vilket 

sedan påverkar brandens beteende. Branden kan exempelvis ansättas att växa 

över en specifik area, och effektutveckling, förbränningsvärme och liknande kan 

specificeras. Det är också möjligt att lägga in rökdetektorer och sprinklersystem i 

modellen som utlöses när givna kriterium uppfylls, samt att simulera effekten av 

brandgasventilation. 
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I FDS kan storleken på modellens rutnät ställas in för att justera upplösningen 

på flödesdynamiken (NIST, 2018). Den valda rutnätsstorleken kan sedan 

kvalitetssäkras på ett flertal sätt, givet att branden har en fördefinierad 

effektutveckling (Best Practice gruppen, 2009):  

• Temperaturen i flammans mitt bör vara mellan 700–1200 ⁰C, medan 

temperaturen i flammans topp bör vara 500–600 ⁰C. 

• Flammans höjd bör vara realistisk och kan räknas ut med exempelvis 

Heskestads plymekvation (ekvation 1): 

𝐿 = 0.235�̇�2/5 − 1.02𝐷 (1) 

 

• Den dimensionslösa effektutvecklingen bör ligga mellan 0,3–2,5. Detta 

värde beräknas med ekvation 2: 

�̇�∗ =
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔𝐷𝐷2
 

(2) 

 

Enligt Best Practice gruppen (Best Practice gruppen, 2009) är dessa metoder 

generella för alla CFD-program. För FDS finns också en specifik metod för 

kvalitetssäkring av rutnätets storlek, vilket är att den karakteristiska 

branddiametern, D* (ekvation 3), ska vara 4–16 gånger större än dx, som är den 

största sidlängden på rutorna i modellens rutnät. Dock rekommenderar Nystedt 

& Frantzich (Nystedt & Frantzich, 2011) att denna kvot bör ligga mellan 10–20, 

och vid höga takhöjder bör värdet överstiga 15. Hög takhöjd definieras här som 

att D*/H < 0,5. 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2/5

 
(3) 

 

Best Practice gruppen påpekar att den stora mängd parametrar som kan 

användas vid en CFD-simulering medför att det är lätt att begå misstag i form av 

inmatningsfel eller förbiseenden. Därav rekommenderas att genomföra andra 

beräkningsmetoder, såsom handberäkningar eller användande av ett annat 

program, för att bekräfta att det givna resultatet är trovärdigt. (Best Practice 

gruppen, 2009) 

En brands tillväxt beskrivs ofta enkelt som en funktion av tid enligt ekvation 4, 

där tillväxthastigheten α beror på bränslet (Karlsson & Quintiere, 1999): 

�̇� = 𝛼𝑡2 (4) 

Effektutvecklingen presenteras ofta som en graf som ofta kallas en αt2-kurva, där 

α är brandens tillväxthastighet och t är tid. Figur 1 visar en teoretisk brand där 
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tillväxthastigheten har satts till 0,047 kW/s2 (snabb tillväxt, Karlsson & 

Quintiere, 1999) och den maximala effektutvecklingen till 2,5 MW. 

 

Figur 1 - Effektutveckling som funktion av tid för en teoretisk brand. 

När en byggnads brandskydd ska dimensioneras är det inte alltid känt exakt vad 

byggnaden kommer att innehålla. I dessa fall får tillväxthastigheten uppskattas 

beroende på byggnadstyp och verksamhet, exempelvis genom tabell 5 i BBRAD 

(Boverket, 2011a): 

Tabell 5 - Värden på tillväxthastighet, effektutveckling och förbränningsvärme utifrån verksamhet. Erfordrat 

brandscenario 3 innebär en brand som utgör en mindre påfrestning på byggnadens brandskydd, men att 

enskilda tekniska system inte fungerar som avsett. (Boverket, 2011a) 

 

Förbränningsvärme är ett mått på hur mycket energi som frigörs när en 

massenhet (kg i tabell 5) bränsle förbränns. (Karlsson & Quintiere, 1999)  

3.7 Om analytisk dimensionering 

Boverket skriver i BBRAD (Boverket, 2011a) att ”Analytisk dimensionering bör 

omfatta en beskrivning om vad som ska analyseras, hur det ska ske och vad som 
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är tillfredsställande brandsäkerhet.” (Boverket, 2011a, 2). Följande steg menar 

Boverket ska ingå vid analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd: 

• Identifiering av verifieringsbehovet. 

• Verifiering av tillfredsställande brandsäkerhet. 

• Kontroll av verifiering. 

• Dokumentation av brandskyddets utformning. 

Avvikelsen från förenklad dimensionering bör klargöras så att det framgår vilka 

delar av byggnadens brandskydd som berörs av förändringen. Gällande 

verifiering skriver Boverket att en verifiering bör omfatta en riskidentifiering för 

att identifiera relevanta scenarier som utgör en påfrestning för byggnadens 

brandskydd. Scenarierna bör väljas utifrån sannolikheten för att varje scenario 

inträffar och konsekvenserna av detta. Verifiering kan göras med en kvalitativ 

bedömning, en scenarioanalys eller en kvantitativ riskanalys. (Boverket, 2011a) 

Verifiering med en kvalitativ bedömning innebär att man argumenterar för en 

utformning baserat på exempelvis logiska resonemang, statistik, provning, eller 

beprövade lösningar. Bedömningen bör utgå från den riskidentifiering som den 

analytiska dimensioneringen grundas på (Boverket, 2011a). Enligt Boverket bör 

en verifiering som utgörs av en kvalitativ bedömning beläggas med resonemang 

och underlag som visar att den föreslagna lösningen är tillfredsställande 

(Boverket, 2011c). 

En verifiering med scenarioanalys, till exempel en FDS-simulering, bör utgå från 

att byggnaden utsätts för ett eller flera brandscenarier. Dessa scenarier bör 

väljas utifrån riskidentifieringen och ta hänsyn till att förutsättningar och 

påfrestningar kan variera. Scenarierna bör också utgöra en trolig värsta 

påfrestning på brandskyddet. (Boverket, 2011a) 

En kvantitativ riskanalys innebär att frekvenser och konsekvenser av 

identifierade möjliga olyckshändelser beräknas och uttrycks i siffror. Detta till 

skillnad från en kvalitativ analys som består av erfarenhetsbaserade 

bedömningar och där frekvens och konsekvens ofta uttrycks i relativa termer som 

till exempel ”hög”, ”låg”, ”mycket låg” etc. (Davidsson, 2003). Vid verifiering med 

en kvantitativ riskanalys bör denna enligt Boverket baseras på fördelningar av 

ingående variabler som exempelvis som brandeffekt, tillförlitlighet på tekniska 

system eller personers gånghastighet. Verifieringen bör omfatta en 

känslighetsanalys för att identifiera vilka av dessa variabler som har stor 

påverkan på säkerhetsnivån. (Boverket, 2011a)  
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4 Resultat 
Fem olika konsultföretag har bidragit med underlag till denna rapport. Fyra av 

dessa delade med sig av utförda analyser till verkliga projekt, fler än en analys 

från vissa företag. Det femte företaget bidrog med sin generella syn på 

brandsektionering och vanliga tillvägagångssätt de använder sig av. Detta 

resulterade i 7 olika fall som presenteras nedan. Analyserna återges i kapitel 4 

så som de presenterats i det tillhandahållna underlaget, och kommentarer från 

författaren följer i kapitel 5. 

4.1 Fall 1 

Denna analys behandlar en tillbyggnad av en 8 300 m2 stor lagerlokal. Avsteg 

har gjorts gällande brandsektionens storlek vilket har verifierats med en 

scenarioanalys bestående av en FDS-simulering 

4.1.1 Objektbeskrivning 

Analysen behandlar en tillbyggnad av en 8 300 m2 stor lagerlokal med en takhöjd 

på 7 m. Byggnaden är försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm och 

brandbelastningen beräknas överstiga 1 600 MJ/m2. Avskiljande konstruktion 

mot övriga delar av byggnaden utförs i klass REI 120-M. Brandsektionen förses 

med 58 luckor à 2 m2 (total öppningsarea) för brandgasventilation. Tilluft tas via 

24 m2 fri öppningsarea i fasad, 6 öppningar à 4 m2. Räddningstjänstens insats är 

väntad inom 10 minuter. 

4.1.2 FDS-simulering 

Analysen görs genom en FDS-simulering, där en brandsektion utförd med 

brandgasventilation och rökridåer jämförs med en brandsektion med sprinkler, 

vilket förenklad dimensionering hade inneburit med hänsyn till brandsektionens 

storlek. Samma beräkningar görs alltså för samma byggnad fast med två olika 

utformningar. Rökridåerna når från taket ner till 5 meter ovan golv och placeras 

så att lokalen delas in i taksektioner om max 1 250 m2 med minst 7,65 meters 

mellanrum till nästa taksektion, där varje taksektion täcker ett upplag för 

brännbart material. Två olika brandplaceringar provas, en som bedöms vara den 

mest troliga placeringen (placering A) och en som bedöms påverka 

siktförhållandena mest i lokalen (placering B). Branden i båda fallen ansätts 

växa enligt en αt2-kurva (ekvation 4) med tillväxthastigheten 0,047 kW/s2 och 

den maximala effekten ansätts vara 20 MW. Detta motsvarar en tillväxt under 

ca 11 minuter, vilket enligt analysen är ett konservativt antagande då 

räddningstjänstens insats är väntad inom 10 minuter. Värdet på 

tillväxthastigheten tas från BBRAD (Boverket, 2011a) och är ett värde för 

samlingslokaler. Även värden för förbränningsvärme, sotproduktion, CO-

produktion och CO2-produktion tas från BBRAD (Boverket, 2011a). Tabell 6 och 

7 visar indata för scenario med respektive utan sprinkleraktivering. 
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Tabell 6 - Indata för scenario utan sprinkleraktiering (analys 1). 

Tillväxthastighet 0,047 kW/s2 

Maximal effektutveckling 20 MW 

Förbränningsvärme 20 MJ/kg 

Sotproduktion 0,06 g/g 

CO-produktion 0,06 g/g 

CO2-produktion 2,5 g/g 

 

Tabell 7 - Indata för scenario med sprinkleraktivering (analys 1). 

Tillväxthastighet 0,047 kW/s2 

Maximal effektutveckling 2 731 kW 

Förbränningsvärme 20 MJ/kg 

Sotproduktion 0,10 g/g 

CO-produktion 0,10 g/g 

CO2-produktion 2,5 g/g 

 

Den dimensionslösa effektutvecklingen räknas ut med ekvation 2. Eftersom 

sektionen ej utgör uppvärmt lager sätts den omgivande temperaturen till 10 ⁰C 

(283 K). Resultatet blir en dimensionslös effekt på 0,58, vilket uppfyller kriteriet 

0,3 < �̇�∗ < 2,5. Däremot fås ett värde för D* till 3,17 vilket ger värdet 6,34 för 

D*/dx (ekvation 3) vilket understiger rekommendationen från Nystedt & 

Frantzich (Nystedt & Frantzich, 2011).  

I den sprinklade referensbyggnaden sätts aktiveringstemperaturen för 

sprinklersystemet till 68 ⁰C. Sprinklersystemet i byggnaden förutsätts vara av 

typen ESFR-sprinkler (Early Suppression Fast Response, Hjort, 2017). Avståndet 

mellan branden och sprinklerhuvudena är 11 meter och avståndet mellan 

sprinklerhuvudena är 3 meter. Sprinklersystemet beräknas aktivera efter 

4:01 minuter, och då har en effekt på 2 731 kW uppnåtts. Eftersom effekten inte 

överstiger 5,0 MW vid sprinkleraktivering kan effektutvecklingen enligt BBRAD 

(Boverket, 2011a) antas hållas konstant under 1 minut, varpå den minskar till 

en tredjedel av effekten vid tidpunkten för sprinkleraktivering. Minskningen 

sker pågående under en minut. 

4.1.3 Resultat av simuleringen 

Den simulerade effektutvecklingen för byggnaden utförd med 

brandgasventilation och rökridåer följer den αt2-kurva som beräknats för 

byggnaden med ekvation 4. Temperaturen i taknivå avläses i en horisontell 

genomskärning i geometrin 6,5 meter över golvnivå samt med värmedetektorer 

placerade med 10 meters avstånd mellan varje detektor. Både genomskärningen 

och detektorerna visar som mest ca 300 ⁰C för placering A (troligaste placeringen 

för en brand) och ca 400 ⁰C för placering B (placering som bedöms påverka 
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siktförhållandena mest) i taksektionen. Dessa höga temperaturer är begränsade 

till den taksektion som branden befinner sig inom, i angränsande taksektioner 

uppnår temperaturen 70 ⁰C och i övriga taksektioner max 30–50 ⁰C. Siktbarheten 

i byggnaden avläses mitt i modellen och vid inträngningsvägarna. Sikten i 

byggnaden blir aldrig sämre än 15 meter för placering A och aldrig sämre än 30 

meter för placering B, båda på 2 meters höjd ovan golv. Enligt BBRAD (Boverket, 

2011a) bör siktbarheten 2 meter ovan golv vara minst 10 meter i utrymmen 

större än 100 m2. Bilder från simuleringen visar hur brandgasventilation och 

rökridåer begränsar rökfyllnaden av lokalen. För att se om en brand riskerar att 

antända ett närliggande upplag av brännbart material genom infallande 

strålning avläses strålningen i en vertikal genomskärning 7,65 meter från 

branden, vilket är avståndet mellan upplagen. Strålningen överstiger ej 5,95 

kW/m2 inom detta avstånd, och för att material såsom trä eller plast ska antända 

med hjälp av pilotlåga måste den infallande strålningen överstiga ca 11 kW/m2 

på detta avstånd (Drysdale, 1998). 

Även för den sprinklerförsedda byggnaden följer den simulerade 

effektutvecklingen den beräknade effektutvecklingen nästan identiskt. 

Temperaturen i taknivå avläses på samma sätt som i den osprinklade byggnaden 

och uppnår som mest ca 50 ⁰C för placering A och ca 60 ⁰C för placering B. 

Siktbarheten 2 meter ovan golv blir aldrig sämre än 12 meter för placering A och 

aldrig sämre än 10 meter för placering B. Bilder från simuleringen visar att 

röken spridits genom hela lokalen för placering A och att lokalen är helt rökfylld 

vid simuleringens slut för placering B. 

Eftersom värdet på D*/dx inte föll inom de rekommenderade värdena görs en 

ytterligare simulering för den osprinklade byggnaden med hälften så stora 

kontrollvolymer för att visa att resultatet är oberoende av rutnätets storlek. 

Återigen ger den simulerade effektutvecklingen ett resultat snarlikt den 

beräknade, och ingen markant skillnad gällande sikt eller temperatur jämfört 

med den tidigare simuleringen uppmäts. Den dimensionslösa effekten beräknas 

även för detta fall och ger värdet 0,31 vilket uppfyller kriteriet. D*/dx beräknas 

denna gång till 12,69 vilket visar på att resultatet från de tidigare analyserna 

med större rutnät är rimliga. Resultatet verifieras även genom att jämföra den 

infallande strålningen med de olika antal strålningsvinklar olika 

rutnätsstorlekar medför. Resultaten blir snarlika vilket tyder på att ett mindre 

antal vinklar räcker. Strålningsnivån verifieras med handberäkningar, som 

också ger ett liknande resultat. 

I den sprinklade lokalerna håller sig temperaturerna generellt låga (50 ⁰C) inom 

lokalen. I den osprinklade lokalen uppnår temperaturerna 350–400 ⁰C, men 

endast lokalt i den taksektion där branden befinner sig. I angränsande sektioner 

uppnår temperaturen 70 ⁰C och i övriga samma eller lägre temperatur än i den 
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sprinklade lokalen. Temperaturerna i den osprinklade lokalen bedöms acceptabla 

med argumentet att lokalen hade kunnat utföras enligt förenklad dimensionering 

indelad i brandceller om maximalt 1 250 m2, det vill säga samma storlek som 

sektionerna avgränsade med rökridåer i den aktuella lokalen, vilket hade 

inneburit lika eller högre temperaturer som de uppmätta i simuleringen. 

Siktförhållandena blir också generellt bättre i den osprinklade byggnaden 

jämfört med den sprinklade. 

Gradén & Liljedahl (Gradén & Liljedahl, 2007) beskriver kriterierna för 

räddningstjänstens säkerhet 1,5 meter över golvnivå enligt tabell 8: 

Tabell 8 - Kriterier för räddningstjänstens säkerhet (Gradén & Liljedahl, 2007) 

Siktbarhet Minst 3 meter 

Temperatur Max 200 ⁰C (Max 300 ⁰C under kortare perioder, <1 

minut) 

 

Dessa kriterier uppfylls för både den sprinklade och den osprinklade byggnaden. 

4.1.4 Ytterligare motiveringar 

BBR:s (Boverket, 2018a) allmänna råd beskriver att 8 meter mellan olika 

byggnader är tillräckligt för att förhindra brandspridning mellan dessa. Eftersom 

avståndet mellan brännbara upplag i den osprinklade byggnaden ska vara minst 

7,65 meter samt att simuleringen visar att den infallande strålningen på detta 

avstånd ej räcker för att orsaka antändning bedöms detta som tillräckligt skydd 

mot brandspridning inom lokalen. 

Vidare betonas att kostnaderna i detta fall för ytterligare brandväggar eller ett 

sprinklersystem kommer att överstiga kostnaderna för en större skada på 

egendomen, samt att ett fungerande sprinklersystem ej kan garantera att lagrat 

material ej skadas av en brand. Verksamheten i byggnaden samt att byggnaden 

är belägen med stort avstånd (över 4 meter med god marginal) till tomtgräns 

anses innebära att det aktuella fallet är av ringa samhällsekonomisk betydelse. 

Lokalen bedöms kunna utföras som en 8 300 m2 stor brandsektion med 

tillfredsställande säkerhet under förutsättning att den utförs sektionerad med 

rökridåer som når från taket ner till 5 meter ovan golv och utförs av obrännbart 

material. En taksektion får vara max 1 250 m2 och avståndet mellan upplagen 

ska vara minst 7,65 meter. Lokalen förses med 116 m2 rökluckor som ska öppnas 

automatiskt vid brandlarm, och minst 4 m2 permanenta öppningar/spjäll i fasad 

för tilluft. Brandgasventilationen ska sektioneras så att rökluckorna inom 

sektionen där brand detekterats samt i angränsande sektioner öppnas. Även 

tilluften till berörd sektion ska öppna vid detektering och rökluckor ska kunna 

öppnas manuellt av räddningstjänsten. 
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4.2 Fall 2 

Analysen behandlar en byggnad av okänd storlek. Avsteget har gjorts gällande 

brandsektionens avskiljande konstruktion vilket verifierats genom en 

scenarioanalys bestående av en FDS-simulering. 

4.2.1 Objektbeskrivning 

Analysen behandlar en friliggande byggnad bestående av flera sammanbyggda 

huskroppar i olika höjd med totalt 10 våningsplan och två källarplan. 

Källarplanen innehåller två garagedelar som utgör varsin brandcell med 

avskiljande konstruktion i brandteknisk klass EI 60, men som är något större än 

vad förenklad dimensionering tillåter (ena garagedelen är 1 530 m2 och den 

andra 1 280 m2). Källarplanen är utförda med sprinkler, brand- och 

utrymningslarm, trycksatta stigarledningar samt ett flertal brandtekniskt 

avskilda inträngningsvägar för räddningstjänsten. Detta bedöms skapa goda 

förutsättningar för räddningstjänstens insats och därmed en begränsad risk för 

brandspridning, samt ge en högre skyddsnivå jämfört med en osprinklad 

byggnad med max 1 250 m2 stora brandceller. Räddningstjänstens insats är 

väntad inom 10 minuter. 

Plan 01 och 02 i samma byggnad är utförda som en gemensam stor brandcell i 

två plan med kontorsverksamhet blandat med samlingslokal och storkök. I 

byggnaden finns en lanternin (takfönster) belägen ovanför ett hål i bjälklaget 

mellan plan 01 och 02, och området under denna är inte skyddat av sprinkler och 

kan inte förväntas ha en obetydlig brandbelastning. Därför görs en FDS-

simulering av denna del av byggnaden för att undersöka temperatur- och 

siktförhållanden samt risk för övertändning. Brandbelastningen i denna yta 

antas enligt BBRBE (Boverket, 2013) vara högst 1 600 MJ/m2. Planen är i övrigt 

utförda med sprinkler och brandcellens avskiljande konstruktion uppfyller 

brandteknisk klass EI 60. 

4.2.2 FDS-simulering 

I simuleringen placeras branden under lanterninen, då denna del är oskyddad av 

sprinkler och antas ge ett värsta troligt scenario. Tabell 9 visar de 

indataparametrar som ansätts, alla från BBRAD (Boverket, 2011a): 
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Tabell 9 - Indataparametrar för FDS-simulering i analys 2, från BBRAD (Boverket, 2011a). 

Tillväxthastighet 0,047 kW/s2 

Maximal effektutveckling 10 MW 

Förbränningsvärme 20 MJ/kg 

Sotproduktion 0,1 g/g 

CO-produktion 0,1 g/g 

CO2-produktion 2,5 g/g 

 

I denna analys sätts acceptanskriterierna enligt tabell 10: 

Tabell 10 - Acceptanskriterier för FDS-simulering i analys 2. 

Temperatur brandgaslager Max 350 ⁰C 

Siktbarhet 2 meter ovan golv Minst 3 meter 

Temperatur 2 meter ovan 

golv 

Max 200 ⁰C 

 

Den maximala tillåtna temperaturen i brandgaslagret är baserat på att 

övertändning förväntas uppstå när brandgaserna når en temperatur på 500 ⁰C 

(Frantzich, de Korostenski, Marberg, 2014). Siktbarheten och temperaturen 2 

meter ovan golv är hämtat ur Räddningsmanskapets säkerhet under insats 

(Gradén & Liljedahl, 2007). 

Lokalen utformas med mekanisk brandgasventilation med en total kapacitet om 

40 m3/s, varav brandgasventilationen i lanterninen ska utgöra minst 10 m3/s 

jämt fördelat. Byggnaden förses med heltäckande automatiskt sprinklersystem, 

undantaget under lanterninen. Byggnaden är också försedd med trycksatt 

stigarledning och rökdetekterande brandlarmanläggning vidarekopplat till 

räddningstjänsten samt utrymningslarm. 

4.2.3 Resultat av simuleringen 

Simuleringen visar att samtliga acceptanskriterier uppfylls efter 30 minuter, och 

räddningstjänstens insats antas inledas efter 10 minuter. Den simulerade 

effektutvecklingen överensstämmer med den som beräknats med hjälp av 

ekvation 4. Med hjälp av ekvation 2 beräknas den dimensionslösa 

effektutvecklingen till 1,1 och D*/dx beräknas till 16,1 med ekvation 3. Detta 

indikerar att modellen är trovärdig. Den ovan beskrivna utformningen bedöms 

därav uppfylla funktionskravet i BBR (Boverket, 2018a) om skydd mot 

omfattande brandspridning. 
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4.3 Fall 3 

Analysen behandlar två brandsektioner à 5 000 m2. Avsteget gäller 

brandväggarnas avskiljande konstruktion och har verifierats genom en 

scenarioanalys som består av en FDS-simulering 

4.3.1 Objektbeskrivning 

Denna analys rör två stycken brandsektioner med en area på <5 000 m2 vardera. 

Syftet med analysen är att undersöka om brandsektionernas brandväggar kan 

utföras utan krav på skydd mot mekanisk påverkan. Brandsektionerna är 

försedda med heltäckande brand- och utrymningslarm och brandgasventilation. 

Brandgasventilationen utgörs av en utvändig brandgasfläkt som via reglage kan 

ventilera brandsektionerna var för sig. Fläktens totala kapacitet är 15 m3/s, och 

tilluft skapas manuellt av räddningstjänsten via dörrar i fasad. 

4.3.2 FDS-simulering 

För att verifiera att brandgasventilationen är en tillräcklig skyddsåtgärd för 

dessa brandsektioner görs en FDS-simulering. Branden placeras i den position 

som anses ge störst påfrestning på brandgasventilationen med hänsyn till 

tilluftsöppningarnas placeringar. Simuleringen görs i den brandsektion som 

förväntas innehålla mest brännbart material av de två. Tabell 11 anger 

indataparametrar som ansätts: 

Tabell 11 - indataparametrar för FDS-simulering, analys 3. 

Maximal 

effektutveckling 

15 MW 

Tillväxthastighet 0,047 kW/s2 

Förbränningsvärme 20 MJ/kg 

Sotproduktion 0,06 g/g 

CO-produktion 0,06 g/g 

CO2-produktion 2,5 g/g 

 

Acceptanskriterierna för simuleringen är att brandgaslagrets höjd begränsas och 

att brandgastemperaturerna understiger 500 ⁰C, för att minska risken för 

övertändning och kollapsande konstruktion. 

4.3.3 Resultat av simuleringen 

Resultatet visar att temperaturerna i brandgaslagret stabiliserar sig runt 200–

250 ⁰C, och brandgaslagret sjunker aldrig lägre än 2 meter över golvet. Detta 

bedöms vara tillräckligt goda förutsättningar för att utföra byggnaden med 

brandsektioner av denna storlek, samt att tillåta att brandväggarna utförs utan 

krav på skydd mot mekanisk påverkan. En brandgasfläkt som beskriven ovan 

erfordras för detta, och fläkten ska tåla en brandgastemperatur av 400 ⁰C i 60 
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minuter med hänsyn till att en brand kan uppstå i nära anslutning till 

fläktintaget. 

4.4 Fall 4 

Analysen behandlar en nybyggnad av en 4 400 m2 stor brandsektion. Avsteget 

gäller brandsektionens storlek och har verifierats genom en scenarioanalys 

bestående av en FDS-simulering. 

4.4.1 Objektbeskrivning 

I denna analys behandlas en nybyggnad av en byggnad innehållande en 4 400 m2 

stor brandsektion avgränsad mot övriga delar av byggnaden. Brandbelastningen 

inom brandsektionen beräknas överstiga 1 600 MJ/m2, och syftet är att 

undersöka om denna kan utföras med brandgasventilation istället för ytterligare 

invändig brandsektionering eller sprinkler. Byggnaden har ett sadeltak med en 

takhöjd på 8,5–11 meter. Byggnaden är utförd med automatiskt brandlarm. 

Räddningstjänstens insats är väntad inom 10 minuter. 

4.4.2 FDS-simulering 

För att undersöka om den önskade utformningen är tillräcklig görs en FDS-

simulering där den byggnaden med den önskade utformningen (aktuell byggnad) 

jämförs med en byggnad utförd med två brandsektioner à <2 500 m2 samt en 

utförd med en 4 400 m2 brandsektion utförd med sprinkler, båda alltså utförda 

enligt förenklad dimensionering. Branden ansätts växa enligt en αt2-kurva 

(ekvation 4) med tillväxthastigheten 0,047 kW/s2 och den maximala effekten 

sätts till 20 MW. Detta motsvarar en tillväxt under cirka 11 minuter och anses 

vara ett konservativt antagande då räddningstjänstens insats är väntad inom 10 

minuter. Tabell 12 och 13 visar indataparametrar. 

Tabell 12 - indataparametrar för scenarion utan sprinkleraktivering för analys 4, från BBRAD (Boverket, 

2011a). 

Tillväxthastighet 0,047 kW/s2 

Maximal 

effektutveckling 

20 MW 

Förbränningsvärme 20 MJ/kg 

Sotproduktion  0,06 g/g 

CO-produktion 0,06 g/g 

CO2-produktion 2,5 g/g 
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Tabell 13 - indataparametrar för scenario med sprinkleraktivering för analys 4, från BBRAD (Boverket, 

2011a). 

Tillväxthastighet 0,047 kW/s2 

Maximal 

effektutveckling 

4,4 MW 

Förbränningsvärme 20 MJ/kg 

Sotproduktion  0,1 g/g 

CO-produktion 0,1 g/g 

CO2-produktion 2,5 g/g 

 

Branden placeras i anslutning till ett brännbart material som dessutom befinner 

sig intill en tilluftsöppning. Detta gör att branden har god lufttillförsel under 

hela brandförloppet och kan antas utgöra ett värsta tänkbart scenario. Den 

aktuella lokalen förses med 20 rökluckor à 2 m2. 

Den dimensionslösa effektutvecklingen beräknas med ekvation 2 till 0,58 vilket 

uppfyller kriteriet 0,3 < �̇�∗< 2,5. D* beräknas med ekvation 3 till 3,17 vilket ger 

värdet 6,4 för D*/dx. Detta ligger utanför spannet 10–20 som är kriteriet för en 

kvalitativ rutnätsstorlek.  

Sprinklersystemet i den sprinklade byggnaden förutsätts vara av typen ESFR-

sprinkler. Aktiveringstemperaturen sätts till 68 ⁰C och sprinklerhuvuden 

placeras med 3 meters mellanrum mellan varandra och 11 meter från branden. 

Sprinklern beräknas aktivera efter 5:06 minuter, och då har en effekt på 4,4 MW 

uppnåtts. Eftersom sprinkleranläggningen aktiverar innan en effekt på 5 MW 

uppnåtts kan den uppnådda effekten antas bibehållas i 1 minut varpå den 

reduceras till 1/3 under en minut och sedan hålls konstant (Boverket, 2011a). 

4.4.3 Resultat av simuleringen 

I simuleringen för den aktuella byggnaden motsvarar den simulerade 

effektutvecklingen den beräknade αt2-kurvan (ekvation 4). Temperaturen avläses 

i en horisontell genomskärning 9 meter ovan golvnivå. Värmedetektorer som 

avläser temperaturen är placerade i en 10x10 meter kvadrat med brandkällan i 

mitten. Som högst uppnår brandgastemperaturerna ca 180 ⁰C. Siktbarheten 

mäts i en vertikal genomskärning centralt i lokalen samt vid respektive 

inträngningsväg för räddningstjänsten. Siktbarheten mitt i lokalen är efter 

10 minuter fullgod på 2 meters höjd, det vill säga att brandgaserna inte sjunkit 

till en nivå där de begränsar sikten, och mellan 0–3 meter på 5 meters höjd. Vid 

inträngningsvägarna är siktbarheten runt 5 meter vid 2 meters höjd ovan golvet 

förutom vid en av inträngningsvägarna där den blir sämre än 5 meter efter 10 

minuter, dock aldrig sämre än 3 meter. 
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Även för den sprinklade byggnaden överensstämmer den simulerade 

effektutvecklingen med den beräknade. Temperaturen i taket mäts på samma 

nivå som i den aktuella byggnaden och uppnår här som högst ca 70 ⁰C. 

Siktbarheten mitt i lokalen är även här fullgod på 2 meters höjd och mellan 0–3 

meter på 5 meters höjd efter 10 minuter. Vid inträngningsvägarna ligger 

siktbarheten som minst på runt 5 meter vid 2 meter ovan golvet.  

I den sektionerade byggnaden följer också den simulerade effektutvecklingen den 

beräknade αt2-kurvan. I detta fall uppgår taktemperaturen till ca 250 ⁰C, och 

siktbarheten är efter 10 minuter ej fullgod varken på 2 eller 5 meters höjd mitt i 

lokalen. Vid inträngningsvägarna är siktbarheten runt 1–2 meter på 2 meters 

höjd ovan golvet. I detta fall är dock den sektion där branden inte befinner sig i 

helt opåverkad av branden. 

För att verifiera att resultatet är oberoende av rutnätsstorleken görs precis som i 

analys 1 ytterligare en simulering med hälften så stor rutnätsstorlek. Resultatet 

för denna simulering blir snarlik det för simuleringen med den större 

rutnätsstorleken. D*/dx beräknas till 12,69.  

Simuleringarna visar bäst resultat för den aktuella och den sprinklade 

byggnaden. En ytterligare simulering görs med den aktuella byggnaden utförd 

med en rökridå utförd i brandteknisk klass EI 90 som sträcker sig från taket ner 

till 5 meter från golv. Resultatet av detta blir att temperaturerna fortfarande är 

högre i den aktuella byggnaden jämfört med den sprinklade och siktbarheten är 

något sämre, men enbart på den sidan rökridån där branden befinner sig. På den 

andra sidan rökridån är temperaturerna ungefär samma som i den sprinklade 

byggnaden och siktbarheten bättre än i den sprinklade byggnaden. 

4.4.4 Ytterligare motiveringar 

I både den aktuella och den sprinklade byggnaden uppfylls rekommendationerna 

för räddningstjänstens säkerhet vid insats (Gradén & Liljedahl, 2007). 

Kostnaderna för en större skada på egendomen i byggnaden anses understiga 

kostnaden för en brandvägg för ytterligare sektionering av lokalen eller 

kostnaden för ett sprinklersystem. Fallet anses också vara av ringa betydelse ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv med hänsyn till verksamheten i byggnaden 

och att avståndet till tomtgräns överstiger 4 meter med god marginal. Med 

hänsyn till detta samt resultaten från simuleringarna anses byggnaden kunna 

utföras med en rökridå av brandteknisk klass EI 90 samt 40 m2 rökluckor som 

öppnar automatiskt med brandlarmet. Luckorna ska kunna öppnas manuellt av 

räddningstjänsten och tilluft ska tas via en permanent öppning i fasad med en 

area på minst 12,25 m2. Rökridån ska utföras i brandteknisk klass EI 90 och ska 

sträcka sig från taket ner till 5 meter ovan golvnivå. Rökridån ska även placeras 

så ingen sektionsdel överstiger 2 500 m2. 
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4.5 Fall 5 

Denna analys behandlar en nybyggnad av en 2 700 m2 stor brandsektion. 

Avsteget gäller både brandsektionens storlek och klass på avskiljande 

konstruktion. Detta har verifierats med en kvalitativ bedömning. 

4.5.1 Objektbeskrivning 

Analysen behandlar nybyggnaden av en byggnad innehållande en lagerdel som 

utgör en brandsektion av storleken 2 700 m2, avskild mot övriga delar av 

byggnaden. Brandbelastningen inom brandsektionen beräknas överstiga 1 600 

MJ/m2 Byggnaden är utförd med automatiskt brandlarm, men ej sprinkler. Detta 

innebär att brandsektionen överstiger den enligt förenklad dimensionering 

tillåtna storleken med 200 m2. Lagerdelen är av byggnadsklass Br3 (litet 

skyddsbehov). Räddningstjänstens insats är väntad inom 20 minuter. 

4.5.2 Skyddsåtgärder och motiveringar 

För att uppnå en tillfredsställande skyddsnivå utförs hela sektionen med helt 

obrännbara ytskikt för tak och väggar. Förenklad dimensionering av lagerdelen 

hade tillåtit att brännbara ytskikt använts (Boverket, 2018a). Att istället utföra 

lagerdelen med obrännbara ytskikt minskar risken för övertändning och 

förbättrar möjligheterna till en släckinsats mycket mer än de negativa effekter 

en 200 m2 förstoring av brandsektionen kan innebära, enligt brandkonsulten som 

utfört analysen. Ytterligare ett argument för denna utformning är att om en 

brand skulle starta och leda till övertändning och en totalskada är skillnaden i 

förstörda värden eller brandens omfattning försumbar mellan en 2 500 m2 och en 

2 700 m2 brandsektion. 

Ytterligare ett avsteg från de allmänna råden i BBR görs avseende på 

brandsektionens brandväggar. Lagerdelens brandbelastning förväntas överstiga 

1 600 MJ/m2 vilket enligt BBR innebär att brandväggarna ska utföras i 

brandteknisk klass EI 120 (Boverket, 2018a). Lagerdelen utförs istället avskild 

mot intilliggande kontor i brandteknisk klass EI 240 med några portar och ett 

glasparti utfört i EI 60. Detta motiveras uppfylla en tillräcklig skyddsnivå då 

byggnaden i sin helhet är utförd med automatiskt brand- och utrymningslarm 

samt att brandlarmet är kopplat till räddningstjänsten. Utöver detta anses 

fastighetens huvudsakliga värde gå förlorat vid en totalskada i lagerdelen, och en 

övertändning i lagerdelen bedöms sprida sig till kontoret oavsett om 

brandväggarna bibehåller sin avskiljande förmåga i 60 minuter eller 120 då en 

sådan brand enligt analysen är omöjlig att bekämpa. För ytterligare motivering 

konstateras att dessa två avsteg inte har någon negativ inverkan på varandra, 

utökningen av brandsektionens storlek ökar inte brandpåverkan på brandväggen 

och den brandtekniska klassen på brandväggar bestäms utifrån brandbelastning, 

inte storlek på brandsektionen. 
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4.6 Fall 6 

Analysen behandlar en brandsektion på 6 000 m2. Avsteget gäller 

brandsektionens storlek och verifieras med en kvalitativ bedömning. 

4.6.1 Objektbeskrivning 

I denna analys behandlas en byggnad som utgör en enda brandsektion på 6 000 

m2. Byggnaden är utförd utan sprinkler eller automatiskt brandlarm. 

Räddningstjänstens insats är väntad inom 20 minuter. Brandbelastningen har 

räknats ut enligt BBRBE (Boverket, 2013) och uppgår till 400 MJ/m2.  

4.6.2 Skyddsåtgärder och motiveringar 

Den större delen av denna brandbelastning utgörs av PIR-isoleringen i 

väggkonstruktionen och denna utförs i 1,2 m sektioner avskilda med reglar inuti 

väggarna och täckt med ytskikt av plåt. Detta innebär enligt brandkonsulten 

som utfört analysen att en brand kommer få en begränsad spridning inom 

väggkonstruktionen då PIR är ett material med långsam inbrinningstid. I övrigt 

utgörs brandbelastningen generellt av takstolar i limträ. 

Lokalerna i byggnaden har en enkel och öppen geometri samt en takhöjd på 7 

meter. Detta i samband med den låga brandbelastningen och begränsade 

spridningsmöjligheter för en brand anses ge tillfredsställande förutsättningar för 

att bedriva en räddningsinsats. Byggnadens utformning ger också goda 

möjligheter för brandgasventilation. 

4.7 Fall 7 (Intervju) 

Det sista fallet är resultatet av en intervju som görs med en brandkonsult via 

telefon gällande dennes syn på analytisk dimensionering av brandsektioner 

generellt. Kompletterande frågor ställs och besvaras via mail.  

Respondenten berättar att två olika tillvägagångssätt huvudsakligen används 

inom dennes företag. Den vanligaste metoden är att man jämför den önskade 

utformningen med en referensbyggnad utförd enligt förenklad dimensionering. 

Alternativet är att göra en kvantitativ riskanalys, men detta är ovanligare vid 

analytisk dimensionering. Respondenten berättar vidare att vid jämförelse med 

en referensbyggnad görs oftast någon form av beräkning, till exempel med FDS. 

Alternativet är att någon form av kvalitativt resonemang görs och en jämförelse 

sker på det sättet. Det som oftast undersöks vid en beräkning är tid till 

brandcellskollaps och brandgastemperatur med avseende på risken för 

spridning/övertändning.  

När tid till brandcellskollaps undersöks jämförs ofta teoretisk brandspridning 

efter olika standardiserade tider, till exempel 30, 60 eller 90 minuter, förklarar 

respondenten. Till exempel kan det antas att en övertänd brand i en byggnad 

avgränsad av 1 250 m2 stora brandceller med avskiljande konstruktion 

uppfyllande brandteknisk klass EI 30, kan ha brutit två sådana brandceller efter 
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30 minuter, vilket innebär att 3 750 m2 brandskadas i det fallet. Detta kan då 

jämföras med en 2 500 m2 stor brandcell utförd med brandgasventilation där 

skadan förväntas bli mindre. Denna typ av undersökning görs oftast i syfte att 

undersöka om den maximala tillåtna arean på en brandcell enligt förenklad 

dimensionering kan överstigas. 

En vanlig skyddsåtgärd som väljs vid analytisk dimensionering är utförande med 

brandgasventilation. För verifiering av detta brukar en byggnad utförd utan 

sprinkler och brandgasventilation som är brandcellsindelad enligt förenklad 

dimensionering i BBR jämföras med en byggnad utförd med större brandcell med 

brandgasventilation. Respondenten berättar om ett utfört projekt där en 2 800 

m2 stor brandcell utrustats med brandgasventilation istället för att delas in i tre 

stycken brandceller. 
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5 Analys 
För att sammanfatta de olika fallen presenteras i tabell 14 den typ av avsteg som 

gjorts i varje enskilt fall samt vilka skyddsåtgärder som vidtagits. 

Tabell 14 - Storlek på avsteg och skyddsåtgärder för de 7 fallen. 

Fall Avsteg Skyddsåtgärder Verifierat genom 

Fall 1 Storlek 

(+5 800 m2)  

Brand- och utrymningslarm, 

brandgasventilation, 

rökridåer 

FDS-simulering 

(jämförelse med 

referensbyggnad) 

Fall 2 Avskiljande 

konstruktion 

Brand- och utrymningslarm, 

brandgasventilation, 

sprinkler 

FDS-

simulering/Kvalitativ 

bedömning 

Fall 3 Klass på 

brandvägg 

Brand- och utrymningslarm, 

brandgasventilation 

FDS-simulering  

Fall 4 Storlek 

(+ 1 900 m2) 

Brandlarm, 

brandgasventilation, rökridå 

FDS-simulering 

(jämförelse med 

referensbyggnad) 

Fall 5 Storlek 

(+200 m2), klass 

på brandvägg 

Brand- och utrymningslarm, 

obrännbara ytskikt 

Kvalitativ 

bedömning 

Fall 6 Storlek 

(+3 500 m2) 

Sektionerad väggisolering, 

brandgasventilation 

Kvalitativ 

bedömning 

Fall 7 Ej tillämpbart* Brandgasventilation FDS/Kvalitativ 

bedömning 

* Fall 7 utgörs av en allmän intervju och inte ett specifikt fall. 

Det kan konstateras att brandgasventilation har använts som skyddsåtgärd i sex 

av sju fall. Detta tyder på att brandgasventilation är en vanlig metod vid 

analytisk dimensionering av brandsektioner. Det kan också konstateras att i fem 

av sju fall har avstegen verifierats med någon form av FDS-simulering. 

Sammantaget har alla analytiska dimensioneringar gjorts enligt anvisningarna i 

BBRAD med undantaget att steget ”kontroll av verifiering” saknas i de fall där 

kvalitativa bedömningar använts. Detta kan dock anses vara av mindre vikt då 

det kanske inte alltid är möjligt att kontrollera sådana bedömningar. 

De olika analyserna redovisar en varierande mängd information, till exempel 

gällande byggnadsklass, brandbelastning och avskiljande konstruktion. 

Analyserna har återgetts i denna rapport så som den presenterats för 

rapportförfattaren. Till varje byggnad som analyserats finns en 

brandskyddsbeskrivning som återger byggnadens samtliga detaljer, och av detta 

skäl kanske konsulterna i vissa av fallen inte ansett det nödvändigt att återge 

viss information i analysen också. Vissa av analyserna som presenterats har 
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varit en del av en brandskyddsbeskrivning, men i de flesta fall har analysen 

presenterats separat. 

Som väntat är brandgasventilationens förmåga att kontrollera brandgaslagrets 

höjd tydlig i samtliga fall där sådan använts. Det är även tydligt att en 

vattensprinkleranläggning har en kylande funktion för brandgaserna. Värt att 

notera är att i fall 1, där en sprinklerförsedd byggnad jämfördes med en byggnad 

utförd med brandgasventilation, medförde brandgasventilation bättre siktbarhet 

i lokalen än i lokalen försedd med vattensprinkler. I fall 4 där en liknande 

jämförelse gjorts gav de båda utförandena ungefär samma resultat. Detta tyder 

på att vilken metod som ger bäst sikt kan variera mellan olika fall. Att båda 

skyddsåtgärderna bidrar till ökad siktbarhet visar också på att dessa fyller en 

liknande funktion, vilket enligt Caroline Bernelius Cronsioe var en av 

anledningarna till att brandgasventilation togs bort från förenklad 

dimensionering. 

I samtliga beräkningar har tillväxthastigheten satts till 0,047 kW/s2. Detta värde 

är rekommenderat i BBRAD (Boverket, 2011a) för bostäder, hotell och 

vårdlokaler samt samlingslokaler, och är den högsta dimensionerande 

tillväxthastigheten värdet BBRAD anger. De flesta av fallen i denna rapport 

behandlar någon form av lager- eller samlingslokal, och eftersom lagerlokaler 

inte uttryckligen nämns i BBRAD kan en tillväxthastighet på 0,047 kW/s2 ses 

som ett konservativt antagande eftersom det är det högsta angivna värdet. 

Detsamma gäller för förbränningsvärme som i samtliga fall satts till 20 MJ/kg, 

det högsta dimensionerande värdet i BBRAD. Samtliga fall som innehåller 

beräkningar har också redovisat värden på sot- CO- och CO2-produktion, men 

dessa värden används inte för motiveringar. Tabell 15 visar de indataparametrar 

som använts vid FDS-simuleringar. 

Tabell 15 - Indataparametrar som använts vid FDS-simuleringar. 

Fall Tillväxthastighet 

[kW/s2] 

Effektutveckling 

[MW] 

Förbränningsvärme 

[MJ/kg] 

Fall 1 0,047 20 20 

Fall 2 0,047 10 20 

Fall 3 0,047 15 20 

Fall 4 0,047 20 20 

 

I fall 1 görs det största avsteget av de undersökta fallen, 5 800 m2 större än vad 

det allmänna rådet tillåter för en byggnad med så hög brandbelastning (>1 600 

MJ/m2) och utförd med automatiskt brandlarm. Dock utförs just denna byggnad 

sektionerad med rökridåer, vilket gör att den rökavskiljande funktionen som 

ytterligare brandceller/brandsektioner hade medfört ändå finns. Detta fall är ett 
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av de fallen med mest utförlig verifiering, där värdena på den dimensionslösa 

effektutvecklingen och karakteristisk branddiameter presenteras och ytterligare 

simulering görs när D*/dx inte uppfyller kriteriet att ligga inom spannet 10–20. 

Det är också ett av två fall där den aktuella byggnaden jämförs med byggnader 

utförda enligt förenklad dimensionering genom att köra simuleringar med olika 

utformningar. Värt att notera är att det beräknade värdet på den karakteristiska 

branddiametern D* ger ett värde på 0,45 för D*/H, vilket enligt Nystedt & 

Frantzich medför att värdet på D*/dx bör överstiga 15, vilket inte är fallet även 

efter verifieringen med minskad rutnätsstorlek (Nystedt & Frantzich, 2011). 

Även i fall 4 görs simuleringen två gånger med olika rutnätsstorlekar för 

verifiering, men värdet understiger fortfarande 15 efter verifieringen trots att 

takhöjden är att betrakta som hög. 

En parameter som skiljer fall 1 och 4 från övriga fall där beräkningar gjorts är 

den höga maximala effektutvecklingen 20 MW. Detta är dubbelt så högt som det 

högsta dimensionerande värdet i BBRAD och motsvarar en tillväxt under 11 

minuter med ekvation 4 och tillväxthastigheten 0,047 kW/s2. Detta motiveras 

vara ett konservativt antagande med tanke på att räddningstjänstens insats 

beräknas inledas efter 10 minuter. I fall 3 sätts den maximala effektutvecklingen 

till 15 MW, vilket också överstiger värdena i BBRAD. Detta värde motiveras dock 

inte i analysen utöver att branden har valts utifrån lokalernas utformning och 

den brand som kan förväntas uppstå. I fall 2 sätts den maximala 

effektutvecklingen till 10 MW, vilket motsvarar BBRAD:s rekommendation för 

samlingslokaler, vilket är den typ av lokal analysen behandlar. 

I 3 av 4 fall där FDS-beräkningar använts utgör parametrarna för 

räddningstjänstens säkerhet från Räddningsmanskapets säkerhet under insats 

(Gradén & Liljedahl, 2007) acceptanskriterier. I fall 3 anges inte detta som ett 

acceptanskriterium, utan här verkar hänsyn bara tas till risken för övertändning 

och kollapsad konstruktion. Kriterierna för räddningstjänstens säkerhet uppfylls 

dock i simuleringen. I de fallen där kriterierna för räddningstjänstens säkerhet 

angetts har detta kompletterats med kriterier för skydd mot risk för 

brandspridning och övertändning. FDS-beräkningar har i samma tre av fyra fall 

styrkts med beräkningar av karakteristisk branddiameter och dimensionslös 

effektutveckling. I fall 1 har simuleringen även verifierats genom att kontrollera 

hur mängden strålningsvinklar inverkar på resultatet. Ingen av dessa fall har 

redovisat om någon kontrollberäkning gjorts med handberäkningar eller annat 

program. 

Räddningstjänstens förväntade insatstid presenteras i fem av sju fall. I fall 1 och 

4 används denna för att bestämma den maximala effektutvecklingen för den 

dimensionerande branden. I fall 2 används tiden som motivering för skyddsnivån 

då acceptanskriterierna överskrids långt efter att insatsen förväntas vara inledd. 
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I fall 5 och 6 presenteras den förväntade insatstiden men denna används inte för 

några motiveringar.  

Kvalitativa bedömningar har använts i de två fallen som kan anses vara de 

minsta avstegen från de allmänna råden i BBR. Generellt innebär de kvalitativa 

bedömningarna i denna rapport, precis som övriga fall där scenarioanalys 

använts, att andra skyddsåtgärder än de som BBR:s allmänna råd anger vidtas 

för att uppnå en likvärdig eller högre säkerhetsnivå. Samtliga bedömningar i 

denna rapport verkar bygga på logiska resonemang, men det är möjligt att de 

valda lösningarna är beprövade inom det företaget som gjort analysen vilket ej 

framgår. Både logiska resonemang och beprövade lösningar kan nyttjas vid 

kvalitativa bedömningar enligt BBRAD. 

I fall 1, 4 och 5 motiveras analyserna bland annat med ekonomiska argument. 

Som framgick i intervjun med Caroline Bernelius Cronsioe får kostnadsfrågor 

bara beaktas vid ändring av en byggnad, inte vid nybyggnader. Fall 1 behandlar 

en ändring av en befintlig byggnad, men fall 4 och 5 behandlar nybyggnationer. 

Alltså är dessa resonemang ej acceptabla i dessa fall. Dock har utformningarna i 

båda fallen argumenterats för på annat sätt utöver dessa ekonomiska 

motiveringar. 

Fall 2 behandlar en brandcell istället för en brandsektion, alltså utgörs 

avskiljande konstruktion av brandcellsgränser och inte brandväggar. Då 

brandcellens storlek inte presenteras är det oklart huruvida avsteg från 

förenklad dimensionering görs gällande storleken på brandcellen eller om 

verifieringsbehovet bara finns i och med att området under lanterninen ej är 

skyddat av en automatisk sprinkleranläggning. Om ett avsteg gällande storleken 

på brandcellen gjorts har brandväggar ersatts med brandcellsgränser, men om 

avsteget bara gäller sprinklerskyddet kan det antas att avsteget gäller 

sprinklerregler som inte innefattas av BBR. Denna analys är enligt uppgift från 

företaget som utfört den belagd med sekretess och därav har en del detaljer om 

byggnaden utelämnats för att vilken verklig byggnad analysen rör inte ska 

framgå. Analysen i sitt originalformat presenterar troligtvis fler 

byggnadsdetaljer som hade gjort det tydligt vilken typ av avsteg analysen rör. 

Eftersom analyser gällande brandsektioner efterfrågades vid kontakt med 

konsulter antas här att avsteget gäller brandcellens storlek, alltså att 

brandcellen enligt förenklad dimensionering ska utgöra en brandsektion 

avgränsad med brandväggar. 

I fall 2 har lokalen i fråga utförts med både brandgasventilation och sprinkler. 

Det bör noteras att en betydande del av den totala 

brandgasventilationskapaciteten verkar ha koncentrerats till taklanterninen, det 

vill säga där ingen sprinklertäckning finns. Dock har även övriga delar av 

lokalen utförts med brandgasventilation, trots att dessa delar täcks av en 
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sprinkleranläggning. Ifall dessa skyddsåtgärder skulle ha en motverkande effekt 

är ingenting som resoneras kring i analysen. 

I fall 3 har inte brandsektionernas brandbelastning presenterats. I och med detta 

är det oklart huruvida det enda avsteget som gjorts är gällande kravet på 

brandväggarnas skydd mot mekanisk påverkan eller om den tillåtna storleken 

enligt förenklad dimensionering också överskridits. Eftersom byggnaden är 

utförd med automatiskt brandlarm är en brandsektion på 5 000 m2 tillåtet enligt 

förenklad dimensionering förutsatt att brandbelastningen är högst 800 MJ/m2, 

och om så är fallet innebär det att avsteget bara gäller brandväggarnas 

brandtekniska klass. 

Fall 5 beskriver hur brandväggar enligt förenklad dimensionering ska uppfylla 

brandteknisk klass EI 120 då brandbelastningen inom sektionen överstiger 

1 600 MJ/m2. Detta är inte helt korrekt då det allmänna rådet till avsnitt 5.562 i 

BBR, Brandvägg, säger att en brandvägg till en brandsektion innehållande den 

brandbelastningen i en Br3-byggnad ska uppfylla brandteknisk klass REI 120-M. 

Analysen förklarar sedan att brandväggarna uppfyller brandteknisk klass EI 240 

med glaspartier och portar i brandteknisk klass EI 60. Det är oklart varför 

kraven på bärighet (R) och motstånd mot mekanisk påverkan (-M) utelämnats 

och därmed oklart huruvida avsteg från förenklad dimensionering även gjorts 

gällande detta, vilket ej motiveras i analysen. 

I fall 5 har två avsteg gjorts som motiveras med kvalitativa bedömningar. Först 

har den aktuella brandsektionen utförts med obrännbara ytskikt som 

kompensation för att brandsektionen överstiger den högsta tillåtna storleken 

enligt BBR:s allmänna råd med 200 m2. Det andra avsteget är att 

brandsektionens brandväggar innehåller glaspartier med lägre avskiljande 

förmåga än brandväggarna i övrigt och vad BBR:s allmänna råd anger. Detta är 

ett av tre fall i denna rapport där avsteg delvis motiveras av att brandspridning 

utanför brandsektionen till övriga byggnadsdelar skulle medföra ringa 

ekonomiska konsekvenser. Detta avsteg motiveras även med att 

personsäkerheten är säkerställd eftersom byggnaden är utförd med 

utrymningslarm. 

Fall 6 behandlar det näst största avsteget gällande area på brandsektionen, men 

den låga brandbelastningen gör att det skulle kunna ses som ett litet avsteg. 

Avsteget har motiverats med att brandbelastningen i byggnaden är låg och att 

isoleringen i väggarna har sektionerats. Dessutom är ytskikten obrännbara och 

byggnadens utformning medför goda möjligheter för brandgasventilation. 

Verksamheten som byggnaden innehåller gör att ytterligare brandcellsindelning 

kan antas medföra komplikationer för att just denna verksamhet ska utföras, 

men verksamheten har ej presenterats i denna rapport för att bibehålla 

analysens anonymitet.  
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Fall 7, som utgjordes av en intervju, kan anses bekräfta de övriga fallen då de 

vanligaste metoderna enligt respondenten är FDS-simulering (eller annan typ av 

beräkning) eller kvalitativa bedömningar. Respondenten nämner även 

kvantitativ riskanalys som en alternativ metod, men att detta är mindre vanligt 

vid analytisk dimensionering. Detta styrks av faktumet att ingen av de 

undersökta analyserna innehåller en sådan riskanalys. Den typ av jämförelse av 

teoretisk brandspridning som respondenten förklarar är unik för detta fall i 

denna rapport, vilket inte nödvändigtvis betyder att den inte används av andra 

företag. En jämförelse av detta slag verkar vara ett enklare sätt att jämföra än 

med en referensbyggnad, men borde kunna ge en bra jämförelse ändå. 
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6 Diskussion 
Resultatet från studien tyder på att det är två huvudsakliga verifieringsmetoder 

som används vid analytisk dimensionering av brandsektioner; scenarioanalys 

genom FDS-simulering och kvalitativ bedömning. Det är givetvis möjligt att 

detta är ett sammanträffande och att andra företag/brandkonsulter har andra 

föredragna metoder gällande denna typ av analytisk dimensionering. Detta hade 

i så fall troligtvis framgått om underlag tillhandahållits av fler konsultföretag. 

Det underlag som tillhandahållits inför denna rapport är förmodligen inte 

tillräckligt för att dra slutsatsen att resultatet av denna rapport helt speglar den 

faktiska fördelningen gällande vilka metoder som är vanligast vid analytisk 

dimensionering av brandsektioner. Underlaget till denna rapport har 

tillhandahållits av fem olika företag. 

Resultatet pekar dock på att FDS-simuleringar är den mest frekvent använda 

metoden vid analytisk dimensionering av brandsektioner. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att majoriteten av alla avsteg från förenklad dimensionering av 

brandsektioner är så pass stora avsteg som de som denna rapport behandlar där 

FDS-simuleringar använts. Möjligtvis är de flesta avsteg som görs i branschen 

ganska små likt det gällande brandsektionens storlek i fall 5 (200 m2) och att då 

kanske kvalitativa bedömningar egentligen är den dominerande metoden. 

Kvalitativa bedömningar är säkert i många fall mindre tids- och resurskrävande 

än FDS-simuleringar. Det är möjligt att de tillfrågade konsulterna medvetet valt 

att dela mer omfattande analyser då dessa kan förefalla vara mer intressanta än 

mindre avsteg. Hade samtliga avsteg varit av det mindre slaget hade det kanske 

inte funnits så mycket i form av jämförelser och verifieringsmetoder att jämföra, 

utan då hade resonemang och argument kanske fått jämföras istället. Detta hade 

kunnat vara svårt då förutsättningarna säkerligen inte varit desamma för alla 

olika fall och alla resonemang hade kanske inte gått att tillämpa på varje fall. 

Förutsättningarna varierar även för de analyser som gjorts med FDS-

simuleringar, men att de gjorts med FDS möjliggör jämförelser av exempelvis 

indataparametrar och verifieringar.  

I tre fall används argument baserade på det ekonomiska värdet på respektive 

byggnads innehåll för att motivera avsteg från förenklad dimensionering. Två av 

dessa fall behandlar nybyggnationer, och vid sådana får ej ekonomiska frågor tas 

i beaktning. I båda dessa fall har utformningen argumenterats för på annat vis 

utöver de ekonomiska argumenten, så det kan tyckas att de ekonomiska 

argumenten bara hade kunnat utelämnas från analyserna och ändå varit 

förtroendeingivande. Även om syftet för byggherren med att frångå de allmänna 

råden i BBR är att hitta billigare lösningar bör sådana argument utelämnas från 

analytiska dimensioneringar. 
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Som läsare är det lätt att få känslan av att de mest utförliga analyserna är de 

mest förtroendeingivande. Det kan argumenteras för att så inte nödvändigtvis är 

fallet. Bara för att vissa analyser saknar redovisningar för vissa 

verifieringsmetoder som andra innehåller behöver detta inte betyda att dessa 

metoder inte använts ändå eller att analysen inte är verifierad på annat sätt. 

Detta kan dock inte klargöras i de fall analyserna inte presenterar någon 

verifieringsmetod. Något som kan konstateras är dock att fall 1 behandlar det 

största avsteget av de som undersökts i denna rapport och även innehåller de 

mest utförliga redovisningarna av hur simuleringarna verifierats. Fall 1 har 

även verifierats med att undersöka hur mängden strålningsvinklar påverkar 

resultatet, vilket inget av de andra fallen har. Eftersom denna brandsektion är 

utförd mer än tre gånger så stor som förenklad dimensionering tillåter kan det 

tyckas att en utförlig redovisning av skyddsnivån är passande, men denna höga 

nivå av verifiering är kanske inte relevant för de mindre avstegen i rapporten 

I fall 1 understiger värdet på D*/dx det rekommenderade för en byggnad med den 

takhöjd som den som behandlas i denna analys. Det kan dock tyckas att 

acceptanskriterierna uppfylls med tillräckligt god marginal för att anta att 

ytterligare justering av rutnätsstorleken inte kan antas medföra någon 

betydande skillnad. Dessutom jämförs två olika rutnätsstorlekar vilket visar på 

obetydliga skillnader, samt att det slutgiltiga värdet 12,69 ligger inom spannet 

10–20 som är det rekommenderade spannet för byggnader generellt. Det skulle 

enbart behövas en liten justering för att få värdet att överstiga 15. Samtidigt 

behandlar denna analys det största avsteget av de analyser som presenterats i 

denna rapport, och resultatet hade kunnat anses ännu mer förtroendeingivande 

om det rekommenderade lägsta värdet på D*/dx hade överstigits. Dessutom 

uppnår temperaturerna i den taksektion branden befinner sig i 400 ⁰C, vilket är 

den högsta uppmätta temperaturen i någon av analyserna i denna rapport och 

överstiger exempelvis acceptanskriterierna i fall 2. Dock uppfylls kriterierna för 

räddningsmanskapets säkerhet under insats i byggnaden. Den höga uppmätta 

temperaturen kan också förklaras med att effektutvecklingen är en av de högsta 

av fallen som behandlas i denna rapport.  

Huruvida fall 2 är relevant för denna rapport eller inte kan diskuteras då det i 

analysen ej är specificerat vilken typ av avsteg som görs. Analysen presenterar 

förmodligen fler detaljer i dess riktiga version, men eftersom den enligt uppgift 

är sekretessbelagd har många byggnadsdetaljer utelämnats. När kontakt togs 

med företagen efterfrågades analyser gällande brandsektioner, och därav borde 

det kunna antas att avsteg gällande brandcellens storlek gjorts. Dessutom är den 

metodik som används snarlik den som används i andra fall denna rapport 

behandlar, vilket också gör att även om just detta fall kan anses irrelevant för 

denna rapport borde det kunna antas att denna metodik används av samma 

företag i fall som rör brandsektioner. 
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I fall 2 har den berörda lokalen utförts med både brandgasventilation och 

sprinkler. Det går ej att utläsa i analysen huruvida dessa skyddsåtgärder haft en 

motverkande effekt på varandra, men det hade varit intressant att se en 

beräkning där exempelvis endast taklanterninen utförts med 

brandgasventilation då övriga delar av lokalen är täckt av sprinklersystemet.   

De kvalitativa bedömningarna som denna rapport behandlar är avgränsade till 

de mindre avstegen som gjorts. Verifieringarna är i samtliga fall styrkta med 

resonemang och inget övrigt underlag presenteras. I den typ av små avsteg som 

gjorts i de fall där kvalitativa bedömningar använts kan det tyckas att den typ av 

resonemang som använts i dessa fall är tillräckliga, då konsulterna och deras 

företag sannolikt har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att dessa 

bedömningar ska vara riktiga. Det är också möjligt att beräkningar på 

exempelvis ytskiktens inverkan på brandförloppet i fall 5 gjorts men inte 

presenterats i analysen. Dock är det svårt att se att något av de större avstegen 

som till exempel fall 1 skulle kunna ha motiverats med en betryggande 

säkerhetsnivå enbart med kvalitativa bedömningar. Möjligtvis skulle en 

kvalitativ bedömning vara tillräcklig om den aktuella byggnaden är snarlik en 

byggnad som dimensionerats tidigare och om därför en beprövad lösning kan 

tillämpas. Att samtliga kvalitativa bedömningar i denna rapport baserats på 

logiska resonemang kan tyda på att det är det vanligaste tillvägagångssättet. 

Samtliga analyser utom den i fall 5 saknar information om byggnadsklass för den 

aktuella byggnaden. Detta hade varit intressant att veta för alla fall, men det har 

egentligen bara att göra med kraven på hur länge brandväggarnas avskiljande 

konstruktion ska bibehålla sin funktion. Den enda analys som gör avsteg 

gällande detta är just den i fall 5. Fall 5 innehåller oklarheter gällande 

väggarnas brandtekniska klass. Detta är kanske inte avsiktligt av 

brandkonsulten som utfört analysen, men som nämnt tidigare gör det att det inte 

kan avgöras om avsteg gjorts gällande brandväggarnas brandtekniska klass eller 

inte. Eftersom motivering för avsteg gällande bärighet och motstånd mot 

mekanisk påverkan saknas kan det antas att ett sådant avsteg ej har gjorts, och 

att brandväggarna är utförd i brandteknisk klass REI 240-M. 

Motiveringen i fall 5 att utföra en brandvägg med glaspartier och portar i 

brandteknisk klass EI 60 när väggen i övrigt uppfyller EI 240 är att den höga 

brandbelastningen i brandsektionen innebär att en brand som leder till 

övertändning blir för stor för räddningstjänsten att bekämpa och därav att 

branden antas sprida sig till övriga delar av byggnaden oavsett om den 

avskiljande konstruktionen uppfyller EI 60 eller EI 120. Dessutom menar 

brandkonsulten att utrymningslarmet i byggnaden innebär att personsäkerheten 

i lokalerna utanför brandsektionen är tillräckligt hög, samt att det huvudsakliga 

värdet går förlorat vid en övertänd brand inom brandsektionen. Detta 
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resonemang kan ifrågasättas då syftet med avsnitt 5:56 i BBR är skydd av 

egendom och inte personsäkerhet, samt att byggherrens uppskattade värde på en 

byggnads innehåll enligt Boverket inte får användas som argument för avsteg 

från förenklad dimensionering. Vidare kan frågan ställas vad syftet egentligen är 

med de angivna värdena på avskiljande konstruktion i BBR:s allmänna råd har 

för betydelse om de kan resoneras bort med att en byggnads innehåll inte är 

värdefullt för byggherren.  

För att överhuvudtaget få tillgång till analyser för underlag till denna rapport 

beslutades att dessa skulle presenteras på ett sätt så att det inte går att utläsa 

vilken rapport som gjorts av vilket företag och vilken byggnad analysen 

behandlar. Detta har lett till att inga bilder eller liknande från analyserna tagits 

med i rapporten, vilket hade underlättat beskrivningen av tillvägagångssätt och 

verifieringsmetoder samt gett en visuell representation av aktuella byggnader 

och brandsektionernas utseende. Istället har detta förklarats med beskrivande 

text i bästa mån.  

Det är möjligt att fler företag hade ställt upp om utgångspunkten enbart varit 

intervjuer så som den som gjordes i fall 7, då detta inte kräver utlämning av 

något som kan anses vara företagshemligheter på samma sätt som när hela 

analyser delas. Detta hade sannolikt inte gett lika detaljerade resultat som i 

denna rapport men en mer övergripande bild av vilken typ av avsteg som är 

vanligast och vilka metoder som används hade kanske fåtts.  

6.1 Förslag på fortsatt arbete 

Denna rapport var i planeringsskedet tänkt att innehålla en jämförelse mellan 

de olika metoderna som presenterats genom att analysera en fiktiv byggnad med 

de olika metoderna och sedan jämföra säkerhetsnivån som dessa gav. Detta 

bedömdes sedan inte rymmas inom rapportens tänkta omfattning varpå detta 

utelämnades. En jämförelse av detta slag är därför något som skulle kunna ge 

ytterligare vägledning i lämplighet hos olika metoder för olika typer av fall. 

För att få en klarare bild av vilka metoder som används gällande analytisk 

dimensionering av brandsektioner skulle en variation av denna studie kunna 

göras. Detta för att se om resultatet blir liknande eller helt annorlunda. Vid en 

sådan studie skulle det exempelvis kunna efterfrågas analyser som speglar det 

vanligaste tillvägagångssättet som företaget använder, istället för att som i 

denna rapport endast efterfråga utförda analyser utan att vara mer specifik än 

så. En liknande studie skulle också kunna göras uteslutande med intervjuer likt 

den som gjordes i fall 7 i denna rapport som utgångspunkt. På så sätt hade de 

olika företagens generella syn på ämnet kunnat fås och möjligtvis hade fler 

företag ställt upp. Ytterligare en möjlighet är att efterfråga analyser av specifika 

slag, exempelvis med en viss storlek på avsteg, för att se hur olika företag 

arbetar med liknande fall. 
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Att brandgasventilation används i sex av sju fall i denna rapport för att motivera 

avsteg från förenklad dimensionering anser rapportförfattaren vara belägg nog 

för att motivera en utredning om huruvida brandgasventilation ska återinföras 

som åtgärd för att utöka en brandsektions storlek inom förenklad 

dimensionering. Detta också med tanke på att brandgasventilation funnits inom 

ramarna för förenklad dimensionering historiskt sett och att det inte bedömdes 

tillräckligt utrett av Boverket inför BBR 19.   
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7 Slutsatser 
Utifrån det resultat som denna rapport har givit kan frågeställningarna som 

ställdes i inledningen besvaras på följande vis: 

Av denna undersökning att döma är FDS-simuleringar och kvalitativa 

bedömningar de vanligaste tillvägagångssätten vid analytisk dimensionering av 

brandsektioner. Eftersom antalet företag som bidragit med underlag är ganska 

litet kan det dock inte med säkerhet anses att resultatet i denna rapport speglar 

branschens arbetssätt i sin helhet. Fler fall hade gärna undersökts ifall detta 

funnits till handa, vilket hade kunnat stärka eller motbevisa slutsatsen att det 

främst är FDS-simuleringar och kvalitativa bedömningar som används. 

Kvalitativa bedömningar verkar vara avgränsade till mindre avsteg från 

förenklad dimensionering, och när avstegen är större är FDS-simuleringar den 

dominerande metoden. Av analyserna som presenterats i denna rapport är 

majoriteten gjorda med FDS-simulering, och dessa analyser behandlar ganska 

stora avsteg gällande brandsektionernas storlek. Det kan dock finnas skäl att tro 

att kvalitativa bedömningar är en föredragen metod av många brandkonsulter 

eftersom sådana troligen är mindre tids- och resurskrävande än scenarioanalys 

med FDS.  

Resultatet pekar också på att spridningen på vilka verktyg som används inte är 

så stor inom branschen, utan att spridningen ligger i hur dessa verktyg används. 

Vid FDS-simuleringar varierar vissa indataparametrar och vilka jämförelser som 

görs. En varierande mängd verifieringsmetoder har presenterats i de olika fallen, 

men en mindre mängd verifieringsmetoder betyder inte nödvändigtvis att 

analysen är mindre trovärdig. Ett fåtal motiveringar görs på en ekonomisk grund 

vilket kan strida mot vad som är acceptabelt enligt Boverket. 

En FDS-simulering kan i de flesta fall anses vara mer förtroendeingivande än en 

kvalitativ bedömning då det genom en FDS-simulering kan presenteras siffror 

och bilder som styrker en motivering. I och med detta kan scenarioanalys med 

FDS anses vara den lämpligaste metoden vid analytisk dimensionering av 

brandsektioner. Kvalitativa bedömningar kan dock antas i många fall vara 

mindre tids- och resurskrävande än simuleringar vilket kan innebära att dessa 

är en tillräcklig metod vid mindre avsteg. Stora avsteg kan dock tyckas olämpliga 

att motivera enbart med kvalitativa bedömningar.  

Rapportförfattaren anser att en analytisk dimensionering av brandsektioner 

känns mer förtroendeingivande ju utförligare den presenteras. Att tydligt 

presentera och motivera acceptanskriterier vid scenarioanalyser och sedan visa 

tydligt hur dessa uppfylls gör det tydligt att skyddsnivån som BBR kräver 

uppnås. På så vis följer man även de krav som ställs på analytisk dimensionering 

i BBRAD. Att också presentera verifieringsmetoder, gärna fler, gör också att 
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analysen känns mer tillförlitlig. Att använda sig av acceptanskriterierna från 

Räddningsmanskapets säkerhet under insats (Graden & Liljedahl, 2007), som att 

döma av analyserna i denna rapport är etablerade inom branschen, samt 

verifieringsmetoder för FDS från FDS-relaterad litteratur kan ge ökat belägg för 

en analys där dessa är applicerbara.  

Gällande kvalitativa bedömningar bör det presenteras så mycket belägg som 

möjligt för de resonemang som framförs för att styrka dessa resonemang. 

Generellt bör ekonomiskt grundade resonemang undvikas vid nybyggnationer då 

detta inte är tillåtet enligt BBR. Även vid ändringar av befintliga byggnader bör 

kanske ekonomiska resonemang undvikas i den mån det är möjligt då det bara är 

acceptabelt enligt BBR i vissa fall.  

Slutligen borde en utredning göras om huruvida brandgasventilation kan 

återinföras som skyddsåtgärd som tillåter en utökning av en brandsektions 

storlek enligt förenklad dimensionering i BBR. Detta för att det varit så innan 

BBR 19 och att döma av resultatet av denna rapport är en etablerad 

skyddsåtgärd inom branschen.  
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