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Sammanfattning 
Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många 

valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att 

Miljonprogrammet infördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid.  

 

För effektivisering av byggprocessen började prefabricerade byggkomponenter och lättare 

byggmaterial att användas. Bostäderna värmdes upp med olja eftersom det var en ekonomiskt 

gynnsam lösning. Oljekrisen inträffade 1973 och energiransonering infördes, energiförluster 

genom klimatskalet skulle minskas bland annat genom tilläggsisolering och fönsterbyten.  

 

Idag står miljonprogrambostäderna inför omfattande renoveringar eftersom konstruktionerna 

drabbats av fuktskador, samtidigt som nya krav om energihushållning, värmeisolering och 

lufttäthet tillkommit sedan uppförandet. 

 

Byggreglerna idag ställer krav på att klimatskiljande delar bör ha så god lufttäthet som möjligt, 

främst ur fuktskadesynpunkt men på lång sikt även ur energi- och miljösynpunkt. God lufttäthet 

är bra men allt för god lufttäthet kan orsaka problem vid utrymning eftersom höga brandtryck 

kan genereras av en brand i en lufttät konstruktion. Möjligheten till utrymning från ett lufttätt 

brandutrymme, genom en inåtgående dörr, kan påverkas eftersom brandtrycket måste övervinnas 

vid dörröppning. 

 

För undersökning av sambandet mellan lufttäthet och brandtryck har en parameteranalys 

genomförts i datorsimuleringsprogrammet FDS. Simuleringar har validerat tidigare genomförda 

brandförsök i vilka utrymningsproblematik genom en inåtgående dörr uppstått. Lufttätheten har 

i parameteranalysen förbättrats, från 0,73 l/sm2 till 0,30 l/sm2. Ventilationslösning har även 

varierats. 

 

Resultatet visade att brandtrycket stiger när lufttätheten förbättras och högst brandtryck, 6 100 

Pa, uppmättes med lufttäthet 0,30 l/sm2 och stängd ventilation. Lägst brandtryck 700 Pa 

uppmättes med lufttäthet 0,73 l/sm2 och öppen ventilation. 

 
Maximala dörröppningskrafter enligt Boverkets byggregler är 25 N och 150 N för personer med 

respektive utan funktionsnedsättning. Byggreglerna säger att dörrar för utrymning generellt ska 

öppnas utåt men inåtgående dörrar får förkomma i bostäder, hotell och mindre arbetsplatser. 

Tumregeln säger att en dörr som öppnas med en kraft på 150 N kan övervinna ett mottryck på 

150 Pa.  

 

För att lyckas övervinna öppningskrafter genererade av brandtryck mellan 700 Pa och 6 100 Pa 

måste utrymning ske inom ett fåtal sekunder. Personer som sover, är påverkade av alkohol eller 

som har ett hindrat rörelsemönster på grund av hög ålder eller funktionsnedsättning, riskerar att 

påverkas i en utrymningssituation eftersom ett fördröjt utrymningsförlopp resulterar i stigande 

brandtryck och stigande dörröppningskrafter som måste övervinnas. 
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Abstract 
During the 60’s and 70’s the population grew steadily in Sweden. Due to industrialization many 

people made the decision to move from the countryside to the city. This led to a housing 

shortage and the so called million program was adopted by the Swedish government– one million 

dwellings had to be built within a short amount of time.  

 

The building process had to be effective, leading to the introduction of prefabricated building 

components. The dwellings were heated using oil since it was economically favorable at that 

time. When the oil crisis unfolded in 1973, energy rationing actions were introduced, and the 

buildings had to be additionally insulated. 

 

The million program dwellings are today in need of extensive renovations since the buildings 

are damaged by damp. There have been considerable changes in the building regulations as well, 

mainly regarding energy, insulation and airtightness. 

 

The building regulations says that a building construction should have as fair airtightness as 

possible to prevent damage by damp and moisture, as well as to minimize the use of energy and 

the climatic influence. Fair airtightness is a good thing, but with airtightness being too good 

there might arise problems when evacuating due to fire, especially if the door opens inward. An 

airtight construction may cause higher fire pressures which in turn act as an additional opening 

force needing to be transcended when evacuating. 

 

To analyze the correlation between airtightness and fire pressure a parameter analysis has been 

conducted using the simulation program FDS. Simulations do validate previously conducted fire 

experiments where difficulties to transcend an inwards opening door emerged. For the parameter 

analysis the airtightness has been changed, from 0,73 to 0,30 l/sm2. The ventilation figuration 

has been varied between open and closed. 

 

The result demonstrated the fire pressure rising when the airtightness improved. The maximum 

pressure of 6 100 Pa occurred with a combination of airtightness 0,30 l/sm2 and closed 

ventilation. The lowest fire pressure of 700 Pa occurred when the airtightness was set to 0,73 

l/sm2 and the ventilation was open. 

 

Maximum door opening forces are according to the Swedish building regulations, Boverkets 

byggregler, 25 N and 150 N, depending on whether the door is constructed to be opened by a 

person with disabilities or not. Door used for evacuation should be opened outwards, but an 

inward opening door may be used in dwellings, hotels and smaller workplaces. The rule of 

thumb says that an operating opening force of 150 N can transcend a back pressure of 150 Pa. 

 

To be able to transcend a door effected by fire pressure between 700 Pa and 6 100 Pa, whilst 

using the regulated opening forces, evacuation must be carried out within seconds. People being 

asleep, intoxicated or experiencing difficulties moving due to old age or disability, risk being 

affected by fire pressure in the sense of a delayed evacuation resulting in higher fire pressures, 

thus implying greater openings forces.  
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Nomenklatur 
 

Brandflöde  Vid brand uppstår en termisk expansion och ett brandflöde som i sin 

tur skapar ett tryck. Enligt Fagergren & Jensen (2016) motsvarar 1 

MW ett brandflöde 1 m3/s. en soffa motsvarar ett brandflöde mellan 

1–2 m3/s. 

 

Brandspjäll  En del i ventilationsbrandskydd för att undvika brand och/eller 

brandgasspridning via ventilationssystem. Brandspjäll begränsar 

rökspridning i kanal medan brand-/brandgasspjäll hindrar 

rökspridning och isolerar mot värmestrålning. Brandspjäll stänger 

ventilationskanal vid aktivering av rökdetektor (BFS 2011:6 med 

ändringar till och med BFS 2018:4; Svensk ventilation, 2019). 

 

HRR Heat release rate, �̇�. Kallas även effektutveckling. Anger den mängd 

energi som frigörs från ett bränsle under brand i enheten kW 

(Karlsson & Quintiere, 2000). 

 

Klimatskal  Den konstruktion som angränsar till det fria; ytterväggar, fönster, tak 

och golv.  

 

Lufttäthet  Begrepp som beskriver hur tät en konstruktion är, anges i enheten 

l/sm2. God lufttäthet är lågt värde på cirka 0,3 l/sm2, sämre lufttäthet 

är högre värde på cirka 0,8 l/sm2 (Blomsterberg, 2009; Fagergren & 

Jensen, 2016) 

 

Läckagearea Otätheters sammanlagda area. Liten läckagearea innebär god 

lufttäthet, stor läckagearea innebär sämre lufttäthet. 

 

Mesh FDS kräver definierad volym för beräkningar av flöden och övrig 

utdata. Volymen kallas ’mesh’ eller ’grid’ och anges indatafilen. 

Meshen består av flera små kontrollvolymer i samma storlek, 

definierade på x- y- och z-axel (Storm & Pantesjö, 2009). 

 

Omslutningsarea Begränsande area som utgörs av ytterväggar, fönster och dörrar mot 

det fria. Innerväggar i ett hus räknas inte (Sikander & Wahlgren, 

2008). 

 

Standardbrandkurva Nominell temperatur-tidkurva som beskriver brandförloppet i en  

ISO 834  brandcell. Standardbrandkurvan tar inte hänsyn till brandens 

avtagande fas, utrymmets geometri, bränsletyp eller 

ventilationsöppningars storlek (Andreasson, 2012).  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet. Därefter presenteras studiens syfte samt 

frågeställningar som studien avser besvara, direkt följt av avgränsningar för studien. För att 

underlätta vidare läsning avrundas det inledande kapitlet med rapportens disposition och 

läsanvisningar för samtliga delkapitel. 

 

1.1 Bakgrund 
År 2015 genomfördes fullskaliga brandförsök i syfte att undersöka brandtryckets storlek och 

påverkan i en utrymningssituation. Försökslägenheten var byggd på 1970-talet, arean var 58,5 

m2 och takhöjden 2,57 m. Entrén bestod av två dörrar med motsatt slagriktning. Dörren mot 

det brandutsatta utrymmet öppnades inåt mot lägenheten medan den andra dörren öppnades utåt 

mot trapphuset, se Figur 1.1. 

 

 
Figur 1.1 Planlösning av försökslägenhet. Källa: (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016) 
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Innan försöken påbörjades utfördes mätningar för bestämning av lägenhetens läckage. 

Lägenhetens omslutningsarea var 165 m2 (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). Vid stängd 

ventilation och ett övertryck på 50 Pa mättes läckaget till 130 l/s. Detta genererar en lufttäthet 

på 0,73 l/sm2, vilket motsvarar normal lufttäthet i ett flerbostadshus byggt under 1980-talet 

(Fagergren & Jensen, 2016). 

 

Figur 1.2 visar brandtrycket från försök med heptan som brandkälla och ventilationslösning 

varierats. Under test 2–4 var ventilationsdonen demonterade, för test 5–7 normala 

ventilationsförhållanden och för test 8–10 var ventilationen stängd. Högst brandtryck uppnåddes 

när ventilationen var helt stängd (kan liknas vid brandspjäll som stänger och då minskar läckaget). 

Undertryck uppstod i utrymmet när temperaturen avtog, vilket inträffade under brandförloppets 

senare del. Undertryck kan försvåra öppning av en utåtgående dörr (Fagergren & Jensen, 2016). 

 

 

Figur 1.2 Brandtryck uppmätt under för brandförsök med heptan som brandkälla och lufttäthet 0,73 l/sm2 samt 
varierad ventilation (försök 2–4: demonterad ventilation, försök 5-7: normal ventilation, försök 8-10: stängd 

ventilation). Källa: (Fagergren & Jensen, 2016, s. 57) 

 

1.1.1 Utrymningssvårigheter 

Inga fönster kollapsade under något av brandförsöken men det krävdes två personer för att lyckas 

öppna den inåtgående dörren. Enligt (Fagergren & Jensen, 2016) uppstår fönsterskador och 

sprängning vid brandtryck över 4 000 Pa. Författarna nämner att svårigheten med dörröppningen 

kan förklara dödsoffers placering intill ytterdörren i samband med bränder. De skriver även att 

”god lufttäthet och ventilationstekniskt brandskydd kan resultera i högre brandtryck […] och att 

små bostäder är farligare än andra för samma brand. Ett brandutsatt rum med stängd innerdörr 

kan vara ännu farligare.”  

 

Svårighet att öppna en inåtgående dörr kan påverkas av över- eller undertryck orsakat av termisk 

tryckskillnad, som uppstår till följd av temperaturskillnad mellan inom- och utomhusluft  

(Khoukhi & Al-Maqbali, 2011). Läs mer i avsnitt 2.3.1. Figur 1.3 visar hur tryckskillnad beror 

av höjdskillnad i en byggnad i kombination med utomhustemperatur. 
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Figur 1.3 Tryckskillnad som funktion av utetemperatur och höjdskillnad i en byggnad. Lägre 

utomhustemperatur och stor höjdskillnad genererar termiskt övertryck; utomhustemperatur på -30°C 
genererar 300 Pa tryckskillnad på 120 meters höjd. Källa: (Jensen, 2016, s. 8) 

 

1.1.2 Lufttäthet i bostäder förr: Miljonprogrammet 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2018) finns det idag 4,8 miljoner bostäder i Sverige. Många 

av bostäderna idag är ett resultat av det så kallade Miljonprogrammet, där drygt en miljon 

bostäder byggdes mellan åren 1966 och 1974 (Olsson & Razzaq, 2014). Miljonprogrammet 

skulle råda bot på bostadsbristen i Sverige under 60-talet. Anledningarna till bostadsbristen 

berodde bland annat på god tillväxt, industrialisering och urbanisering, många människor flyttade 

från landsbygd till storstäder för arbete. Behovet av bostäder ökade på kort tid, i takt med den 

snabbt växande befolkningen, vilket ledde till en omfattande bostadsbrist i landet (Olsson & 

Razzaq, 2014). 

 

Konstruktion och material 

Byggreglerna för miljonprogramsbostäderna reglerades främst i byggnadslagen från 1947 och 

byggnadsstadgan från 1959 (Vidén & Lundahl, 1992). Väggkonstruktioner utgjordes av 

regelstommar med mineralullsisolering. Energikostnaderna var låga under uppförandet av 

miljonprogrambostäderna, varpå god isoleringsförmåga inte prioriterades (Björk, 2012).  

 

Många byggnader uppfördes på kort tid vilket krävde effektiva tillverkningsmetoder. Takstolar 

och väggelement prefabricerades samtidigt som nya material introducerades för att påskynda 

byggprocessen (Björk, 2012). Nya tillverkningsmetoder resulterade i att spärrskikt och tätningar 

började användas för att förhindra fukt- och luftgenomströmningar. Spärrskikt och tätningar i 

plastmaterial introducerades där polyetenfilm (PE-film) började användas som luft- och ångspärr 

i klimatskalet (Ylmén, Hansén, & Romild, 2012). Stommen kläddes ofta med murad fasadtegel 

och fönstren bestod av utåtgående tvåglasfönster (Björk, 2012). 

 

Byggnaderna konstruerades för att uppfylla byggnadskrav om täthet mot fukt, samt isolering av 

värme och ljud. I regelverken saknades byggnadstekniska krav om lufttäthet, likväl som 

information och krav för minimering av energiförbrukning och minskning av energiförluster 

genom klimatskalet (Kungl. Byggnadsstyrelesens publikationer 1946:1, 1945).  
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Oljekris och förändrad energihushållning 

År 1971 stod oljan för cirka 70% av energiförsörjningen i Sverige (Karlsson & Mårtensson, 2006).  

Olja ansågs vara en billig energiresurs och miljonprogramsbostäderna konstruerades med 

automatisk oljepanna eller möjlighet till direktverkande el. Till följd av oljekrisen 1973 blev 

direktverkande el den dominerande energikällan. Energiransonering infördes och svenska hushåll 

uppmanades att spara energi genom att sänka temperaturen, släcka lampor samt duscha istället 

för att bada (Björk, 2012). Ytterligare tätning av dörrar och fönster föreslogs för minimering av 

energiförluster (Ylmén, Hansén, & Romild, 2012). 

 

1.1.3 Ventilationssystem 

Självdrag, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk från- och tilluft förekom under byggandet 

av miljonprogramsbostäder (Vidén & Lundahl, 1992).  

 

Självdrag (S-system) 

Självdrag är det äldsta ventilationssystemet och den vanligaste ventilationslösningen i hus byggda 

innan 1950-talet. Drivkraften för systemet är temperaturskillnader mellan inne- och utomhusluft. 

Varm luft stiger uppåt och ventileras ut genom vertikala ventilationskanaler vilket skapar 

undertryck. Undertrycket leder till att kall tilluft tränger in genom otätheter och ventiler, och 

värms upp, se Figur 1.4 (vänster). Självdragslösningen fungerar bäst vid stor temperaturskillnad 

mellan ute och inne. På grund ändrade levnadsvanor och ökat fukttillskott i dagens hus, generar 

självdrag inte nog bra luftväxling (Reuterhäll, 2009). Dagens hus är tätare vilket medför att tilluft 

inte filtreras in genom konstruktionen. För att säkerställa god luftkvalité inomhus kan andra 

ventilationslösningar vara nödvändiga. 

 

Frånluftsventilation (F-system) 

Fläktstyrd frånluftsventilation är vanligt förkommande i befintliga och nybyggda hus. Genom 

fläktstyrning av frånluftsflödet skapas ett undertryck. Till följd av undertrycket vandrar 

ersättningsluft in i bostaden, genom tilluftsventiler och otätheter i klimatskalet (Abgar Afram, 

2011). Se Figur 1.4 (mitten) för principskiss. 

 

Från- och tilluftsventilation (FT-system) 

I ett FT-system drivs till- och frånluftsflöde av fläktar. Med fläktar kan ventilationsflödet 

balanseras, och klimatskalets lufttäthet ökas, eftersom tilluft inte tillförs via otätheter och 

tilluftsdon. Risk för drag via otätheter minimeras om lufttätheten ökar, samtidigt som 

ventilationssystemets effektivitet ökar då luftflödet kan kontrolleras och anpassas efter behov 

(Abgar Afram, 2011; Sherman & Chan, 2004). Se Figur 1.4 (höger).  

 
Figur 1.4 Principskisser av olika ventilationslösningar, vänster: S-system, mitten: F-system, höger: FT-system.  

Källa: svenskventilation.se  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva lufttäthethetens betydelse i byggnader samt undersöka 

hur brandtryck påverkas när lufttäthet förbättras genom parameteranalys av FDS-modell. En 

annan del av syftet är att beskriva hur höga brandtryck kan påverka utrymning. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna som studien avser att besvara är: 

 

• Hur har kravet för lufttäthet ändrats med tiden, och varför? Vilka konstruktioner 

och byggkomponenter gör hus täta?  

 

• Hur påverkas brandtryck av lufttäthet? Hur ser tryckutvecklingen ut enligt en 

experimentell brandkurva? 

 

• Kan det uppstå problem vid utrymning till följd av höga brandtryck? 

 

1.3 Avgränsningar 
Bostadstypen är avgränsad till lägenheter och lägenhetshus då experimentella försök genomförts 

i denna byggnadstyp. Studien är ytterligare avgränsad till att endast undersöka brandtryck enligt 

en experimentell brandkurva. 

 

Ytterligare en avgränsning är att endast lufttäthetskrav för svenska byggregler undersökts. Arbetet 

tar heller inte hänsyn till byggfel och liknande.  

 

1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 

Kapitlet presenterar studiens bakgrund och syfte. Frågeställningar och 

avgränsningar redovisas. 

 

Kapitel 2 Teori 

Kapitlet kartlägger information om lufttäthet för att ge läsaren en grund om 

begreppets innebörd och hur det används idag. Vidare presenteras fullskaliga 

brandförsök och faktorer som kan påverka möjlighet till utrymning. Avslutningsvis 

introduceras datorsimuleringsprogrammet FDS. 

 

Kapitel 3 Metod  

Kapitlet presenterar vilket typ av studie som genomförts samt vilka metoder som 

använts för att uppnå syftet. En källkritisk diskussion förs gällande materialet som 

ligger till grund för studien.  
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Kapitel 4 Resultat 

Kapitlet redovisar resultat i form av diagram. Resultat grundas i simuleringar 

genomförda i datorsimuleringsprogrammet FDS.  

 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

Kapitlet analyserar resultatet och en diskussion utifrån frågeställningarna förs ur 

författarens perspektiv. Kopplingar till den teoretiska referensramen görs. 

 

Kapitel 6 Slutsatser 

Kapitlet presenterar kortfattat studiens resultat och redogör för slutsatserna som 

författaren kommit fram till. Förslag på fortsatta studier presenteras även i detta 

kapitel. 

 

1.5 Läsanvisningar 
Referenssystemet som använts i rapporten är The American Psychological Association, APA. 

 

Förkortningar är fullständigt utskrivna första gången de nämns, senare i arbetet är det 

förkortningarna som används. 

 

Luftpermeabilitet och lufttäthet är två begrepp som används i rapporten. Luftpermeabilitet är en 

fysikalisk egenskap som anger hur lufttät en konstruktion är.   
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2 Teori 
Följande kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger till grund för resultatet. I 

kapitlet presenteras fysikaliska samband för tryckutveckling vilket sedan följs av en introduktion 

av begreppet lufttäthet, hur det regleras och används i byggprocessen. Därefter beskrivs fullskaligt 

brandförsök som ligger till grund för resultatet i denna studie. Utrymningsförloppet och dess 

påverkande faktorer beskrivs i kapitlet, vilket sedan avslutas med en kort teknisk introduktion av 

simuleringsprogrammet FDS. 

 

 Ideala gaslagen 
Gaser består av molekyler. När en gas trycks in i ett kärl kolliderar molekylerna med kärlets 

väggar vilket skapar ett tryck. Molekylernas rörelseenergi ökar om temperaturen ökar vilket 

resulterar i fler kollisioner per tidsenhet och högre hastighet vid varje enskild kollision - en 

tryckökning. Ökad substansmängd genererar även det ökat antal kollisioner och därmed högre 

tryck. Trycket kan även ökas genom minskning av volymen. Sambandet mellan substansmängd, 

tryck, volym och temperatur sammanfattas som ideala gaslagen, Ekvation 1: 

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇      (1) 
      

där 𝑃 är tryck, 𝑉  volym, 𝑛 är antal atomer eller molekyler, angivet i antal mol, även kallat 

substansmängd. 𝑅  allmänna gaskonstanten 8,3144 (Pa m3)/(mol K) och 𝑇  temperatur. 

Densiteten, 𝜌,  för en ideal gas kan beskrivas enligt Ekvation 2: 

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 ⇒  𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 ⇒  

𝑀𝑃

𝑅𝑇
=

𝑚

𝑉
= 𝜌   (2) 

 

där 𝑚 är gasens massa, 𝑀 dess molmassa och 
𝑚

𝑉
 densitet.  

 

Ideala gaslagen gäller för ideala gaser. En verklig gas avviker från ideala gaslagen och avvikelserna 

blir störst vid låga temperaturer eller höga tryck. 

 

 Bernoullis ekvation 
Termodynamikens första lag säger att energi varken kan förstöras eller skapas, den kan bara ändra 

form. Rörelseenergi i en fluid kan därav inte skapas eller förstöras. Bernoullis ekvation nedan, 

Ekvation 3, beskriver sambandet mellan tryckdifferens, höjd, densitetsskillnad och hastighet. 

 

𝑃1 +
1

2
𝑣1

2𝜌1 + ℎ1𝜌1𝑔 = 𝑃2 +
1

2
𝑣2

2𝜌2 + ℎ2𝜌2𝑔   (3) 

 

där 𝑃 är statiskt tryck, 𝑣 är hastighet, ℎ är höjd och 𝜌 är densitet och 𝑔 är tyngdaccelerationen 

9,81 m/s2.  

 

En fluid i vila, till exempel luften utomhus eller inomhus, har ett hydrostatiskt tryck. Det 

hydrostatiska trycket beror av atmosfärstrycket, vilket blir mindre på högre höjd.  I öppningar 

där en fluid är i rörelse övergår det hydrostatiska trycket till ett hydrodynamiskt tryck och 
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termodynamikens första lag säger att summan av det statiska trycket, hydrodynamiska trycket 

och det hydrostatiska trycket måste vara lika stor. Hastighetstermerna i Ekvation 3 utgör det 

hydrodynamiska trycket och den sista termen på vardera sida likhetstecknet utgör det 

hydrostatiska trycket (Karlsson & Quintiere, 2000). Se Figur 2.1 för principskiss. 

 

 
Figur 2.1 Bernoullis princip. Källa: (Karlsson & Quintiere, 2000, s. 86) 

 

 Luftens fysikaliska drivkrafter 
Luftens rörelser och hastighet beror av densitetsskillnader, vilket kallas termisk drivkraft. När luft 

värms upp sjunker densiteten och luften stiger. Byggnader påverkas av termisk drivkraft när varm 

luft trycks ut i byggnadens övre delar samtidigt som kall ersättningsluft sugs in genom byggnadens 

nedre delar. Vid stora temperaturskillnader mellan ute och inne blir den termiska drivkraften och 

termiska tryckskillnaden mer påtaglig (Wahlgren, 2010). 

 

2.3.1 Termisk tryckskillnad (stack effect) 

Under vinterhalvåret, och främst i kalla klimat, påverkas höga byggnader i stor utsträckning av 

vertikal tryckskillnad. Enligt Bernoullis ekvation ger tryckskillnad upphov till ett luftflöde - stack 

effect. Det liknas vid att byggnaden fungerar som en skorsten; kall luft sugs in genom otätheter 

i botten för att sedan strömma genom hisschakt eller trapphus, och till sist avfiltreras genom 

byggnadens övre delar, se Figur 2.2 (Khoukhi & Al-Maqbali, 2011).  

 
Figur 2.2 Luftflöde i en byggnad samt tryckskillnad över byggnaden till följd av temperaturskillnader. Även kallat stack effect. 

Källa: (Kosonen et al., 2017) 
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Studier utförda av Khoukhi & Al-Maqbali (2011); Khoukhi, Yoshino, & Liu (2007); Kosonen 

et al. (2017) i byggnader om 30 våningar visar att stack effect bidrar till ökad energianvändning 

och försämrad komfort på grund av okontrollerade luftflöden. Ytterligare problem som uppstår 

är svårighet med dörröppning på grund av övertryck som bildas ovan neutralplanet, det gäller 

främst dörrar som angränsar till hisschakt och trapphus. Omvänd stack effect kan inträffa när 

utomhustemperatur blir varmare än inomhusluft, vilket ändrar flödesriktningen i Figur 2.2. 

 

I händelse av brand bidrar stack effect till vertikal spridning av brand och brandgas. Genom 

byggande av lufttäta konstruktioner och användning av mekanisk ventilation kan oönskade 

luftflöden, och spridning av brandgas kontrolleras (Khoukhi & Al-Maqbali, 2011). 

 

 Regler och lagstiftning 
Enligt Boverket (2014c) är regler ett ”samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar 

samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd”. Lagar, förordningar och föreskrifter utgör 

bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur bindande regler kan uppfyllas.  

 

Riksdagen är organet som beslutar om Sveriges lagar, vilka utgör grunden i svensk lagstiftning. 

Lagar kan bemyndiga regering och myndigheter att bestämma om förordningar och föreskrifter. 

Förordningar preciserar lagens innehåll och om ytterligare detaljering krävs kan föreskrifter 

författas (Boverket, 2014b). 

 

2.4.1 Byggregler om lufttäthet 

Lufttäthet har inte alltid varit ett byggkrav i Sverige. I byggreglerna som utkom med Svensk 

Byggnorm (SBN) år 1982 ställdes för första gången krav på byggnaders lufttäthet, 

energihushållning och värmeisolering: ”En byggnad som avses att hållas uppvärmd till mer än 

+10°C skall ha tillfredställande lufttäthet med hänsyn till krav på god energihushållning.” (Statens 

planverks författningssamling, PFS 1983:2). 

 

I samband med nya Plan- och bygglagen (1987:10), utkom nya byggregler genom Boverkets 

nybyggnadsregler (NR) (Boverket, 2014a). Genomsnittlig luftläckningskoefficient för 

omslutande yta angränsande utomhusluft preciserades i byggreglerna från 1988  (Boverkets 

nybyggnadsregler - föreskrifter och allmänna råd, BFS 1988:18). 

 

1 januari 1994 ersattes NR av Boverkets byggregler (BBR) och det är BBR som reglerar 

byggandet i Sverige idag (Boverket, 2018). I BBR 10 (BFS 2002:19) var lufttäthetskravet i 

bostäder 0,8 l/sm2. Det numeriska värdet togs dock bort år 2006 i samband med omfattande 

ändringar av samtliga BBR-avsnitt. Idag ställer BBR endast funktionskrav på byggnaders 

lufttäthet och energianvändning (Boverket, 2018; Wahlgren, 2010). Funktionskrav innebär att 

en viss funktion måste uppnås utan specificering om hur, vilket främjar teknisk utveckling och 

varierande lösningsmetoder (Boverket, 2017).  

 

För att åstadkomma god energihushållning och minskad energianvändning är byggnadens 

lufttäthet en avgörande parameter (Wahlgren, 2010). Krav på god lufttäthet har införts för bättre 
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reglering av ventilationsflöden samt möjlighet till effektivare värmeåtervinning (Andrén & Tirén, 

2012; Sandberg et al., 2007). 

 

Krav om täthet beskrivs enligt BBR 26: ”Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i 

förhållande till det valda ventilationssystemet för en god funktion och för injustering av flöden i 

de enskilda rummen. Även ur fuktskadesynpunkt bör klimatskärmens täthet säkerställas.” (BFS 

2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4). 

 

Vidare i avsnitt om lufttäthet: ”För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör 

byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken 

för fuktkonvektion störst i byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck. […] 

Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens 

värmeförluster.” (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4). 

 

2.4.2 Lufttäthet, energihushållning och miljöpåverkan 

Svenska byggregler tar hänsyn till lagar, mål och riktlinjer som fastställts av riksdag och olika 

myndigheter. År 1999 beslutade riksdagen om nationella miljömål där ett av målen innebär att 

minska energianvändningen i byggnader med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050, 

jämfört med energianvändning 1995 (Dalenbäck, 2012). I rapporten om årlig uppföljning, som 

presenterades 1 mars 2018, gjordes bedömningen att målet till 2020 inte kommer vara uppfyllt 

(Naturvårdsverket, 2018b). 

 

Som medlem i Förenta Nationerna (FN) har Sverige antagit Kyotoprotokollet och Parisavtalet i 

syfte att minska utsläpp av koldioxid och växthusgaser och på lång sikt begränsa den globala 

uppvärmningen (Naturvårdsverket, 2018a). Kyotoprotokollet trädde i kraft 2005 och har 

förlängts till att gälla fram till år 2020. Parisavtalet trädde i kraft 2016 och är aktuellt idag 

(Naturvårdsverket, 2018c). 

 

 Att bygga lufttätt 
Enligt Sandberg et al. (2007); Sikander (2010) uppnås god lufttäthet om det beaktas under hela 

byggprocessen. I program- och planeringsskedet är det viktigt att byggherren ställer krav på 

byggnadens energianvändning och lufttäthet. Under projekteringsskedet skapas därefter 

förutsättningar för att kraven uppfylls genom val av konstruktionslösningar och material. Vidare 

menar författarna att  det under byggskedet bör genomföras egenkontroller och läckagesökningar 

för att i ett tidigt skede, innan klimatskalet är färdigställt, åtgärda brister i lufttätheten. Sandberg 

& Sikander (2004) menar även att utbildning, ökad kunskap och förståelse för lufttätta 

komponenter bidrar till förbättrad lufttätihet. I förvalningsskedet bör även rutiner för kontroll av 

lufttäthet upprättas och vid ombyggnationer bör det säkerställas att lufttätheten inte försämras. 

 

Enligt Wahlgren (2010) orsakar otäta byggnader ökad energianvändning till följd av ett ökat och 

okontrollerat ventilationsflöde. Förutom minskad energianvändning bidrar förbättrad lufttäthet 

till minskad risk för fuktskador eftersom inomhusluft inte vandrar genom konstruktionen och 

kyls av. Wahlgren (2010) menar även att luftkvalitén förbättras eftersom utomhusluft passerar 

ventilationssystemet, filtreras och distribueras i byggnaden, istället för att leta sig in via otätheter. 
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Förbättrad lufttäthet minimerar även risk för drag och kallras kring dörrar, fönster och bjälklag 

vilket bidrar till ökad komfort och förbättrat inomhusklimat. 

 

2.5.1 Material 

Materialvalet påverkar lufttätheten. Material med lång livslängd bör väljas eftersom risk för 

lufttläckage ökar när material åldras, krymper eller spricker (Johansson, 2012).  

 

Hur mycket luft som tränger igenom konstruktionen bestäms av materialets 

luftgenomsläpplighet, vilken anger mängden luft som passerar materialet per yt- och tidsenhet 

vid en viss tryckskillnad (Johansson, 2012). Betong, tegel eller putsad lättbetong är lufttäta 

material och anses inte behöva ytterligare lufttätande skikt. Material som exempelvis fibrösa 

isolermaterial i träkonstruktioner behöver ett lufttätt skikt; exempelvis PE-folie eller skivmaterial 

(Johansson, 2012). 

 

PE-folie 
PE-folie är en plastfolie som består av det polymera materialet polyeten. Folien monteras på 

byggnadens insida på väggar, tak och golv och eftersom ånggenomgångsmotståndet är högt 

förhindras även fukt från att vandra ut i konstruktionen, varpå folien även kallas diffusionsspärr 

eller ångspärr (Johansson, 2012).  

 

Plastfoliens livstid påverkas av temperatur, fukt, solljus, luftföroreningar och kemikalier (Ylmén, 

Hansén, & Romild, 2012; Icopal, 2002). Vid montering bör skarvar tätas, exempelvis genom 

klämning, häftning eller tejp. Antal skarvar minskas genom användning av stort format på folien, 

ofta med en bredd större än byggnadens höjd (Johansson, 2012). Trots montering av PE-folie 

kan läckage uppstå, vanligtvis vid genomföringar och anslutningar (Wahlgren, 2010). 

 

Skivmaterial 

Spån- och gipsskivor kan användas som lufttätande skikt. Faktorer som temperatur, fukt och 

belastning kan påverka skivornas form och placering vilken kan leda till luftläckage och 

sprickbildning. Svårighet med tätning förkommer runt fönster, dörrar och genomföringar 

(Johansson, 2012). 

 

2.5.2 Lågenergihus 

Om mycket lufttäta byggnader önskas kan de konstrueras enligt olika lågenergikoncept. 

Lågenergihus är ett samlingsnamn för hus med lägre energiförbrukning än föreskrivet i  

byggregler, hög isoleringsförmåga och med någon form av värmeåtervinning (Blomsterberg, 

2009). Exempel på lågenergihus är; passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus och 

plusenergihus (Blomsterberg, 2009; Carlsson & Sörebö, 2018). 

 

Vid projektering av lågenergihus kan den så kallade Kyotopyramiden användas, se Figur 2.3. 

Processen är en tolkning av Kyotoprotokollet och syftar till att vägleda byggande av energisnåla 

byggnader i fem steg. Grunden utgörs av minskning av värmebehovet, vilket uppnås genom 

tilläggsisolering, förbättrad lufttäthet och användande av effektiv ventilation med 

värmeåtervinning (Paroc, 2012; Carlsson & Sörebö, 2018). 
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Figur 2.3 Kyotopyramidens steg för projektering av lågenergihus. Källa: (Swedisol, 2009) 

 

Efterföljande steg innebär minskning av elbehovet genom användning av energisnål utrustning 

samt belysning styrd av timer eller rörelsesensorer. Tredje steget är utnyttjande av solenergi, 

genom medveten placering av fönster och byggnadens orientering kan dagsljuset bättre utnyttjas. 

Steg fyra innebär att uppföljning och kontroll av energiförbrukning säkerställer att den hanteras 

och används på rätt sätt. Sista steget utgörs av val av energikälla vilket styrs av byggnaden och 

platsens förutsättningar (Blomsterberg, 2009). 

 

Certifiering av energieffektiva byggnader i Sverige görs av Forum för Energieffektivt Byggande 

(FEBY). För certifiering krävs att byggnaden uppfyller FEBY:s egna krav om bland annat 

lufttäthet, termisk komfort, ljudisolering och ventilation. För passivhus får lufttätheten inte 

överstiga 0,3 l/sm2 vid 50 Pa (FEBY, 2018; Blomsterberg, 2009). Mer information om passivhus 

finns i Appendix A: Passivhus. 

 

2.5.3 Miljonprogrammets bostäder idag 

Många miljonprogramsbostäder står idag inför omfattande renoveringar för att uppfylla ställda 

krav om lufttäthet och energihushållning (Boverket, 2014c). Enligt Sandberg et al. (2007) är 

lufttätheten i befintliga byggnader byggda under 1970-talet ungefär 0,8–2,0 l/sm2. 

 

Jansson & Wall (2012) skriver om omfattande renoveringar som genomförts av 

miljonprogramsbostäder i höghusområden under åren 2008–2009 och att energibehovet drastiskt 

minskats genom byte av fasad, tilläggsisolering och byte av golv och tak samt installation av 

ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX).  

 
Som ett resultat av förändrade hygienvanor har fukttillskottet i dagens bostäder ökat. I 

kombination med bristande tätskikt har fukt, sedan uppförande, vandrat ut i konstruktionen och 

orsakat fuktskador. Renoveringsbehovet av miljonprogramsbostäderna är stort även av denna 

anledning (Björk, 2012; Ylmén, Hansén, & Romild, 2012).  
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 Brandförlopp och påverkande parametrar 
Brandtrycket och brandutvecklingen påverkas av parametrar som utrymmets geometri, 

omslutningsareans material, bränsletyp samt öppningars placering och storlek  (Karlsson & 

Quintiere, 2000).   

 

2.6.1 Brandförlopp i slutet utrymme 

Bränder i slutna utrymmen, som exempelvis rum i bostäder, beskrivs ha en generell utveckling 

och tillväxt, se Figur 2.4. När antändning sker växer branden i storlek om det finns tillgång av 

syre och bränsle. Detta leder till temperaturökning i utrymmet (Walton, Philip, & Ohmiya, 

2016).  

 

Övertändning (flashover) kallas övergångsfasen mellan tillväxt och fullt utvecklad brand. Vid 

övertändning är stålning från brandgaslagret så pass hög att allt brännbart material antänds. 

Temperaturen i rummet är i det skedet 300–650°C. Under den fullt utvecklade fasen är 

värmeutvecklingen som störst. Pyrolysgaser bildas men förblir delvis oförbrända. En fullt 

utvecklad brand fortgår till dess att tillgängligt syre och/eller bränsle är förbrukat, därefter avtar 

den och temperaturen sjunker (Walton, Philip, & Ohmiya, 2016) 

 

 

 
Figur 2.4 Schematisk bild över hur temperatur beror av tid för en rumsbrand. Källa: (Karlsson & Quintiere, 2000, s. 18) 

2.6.2 Utrymmets parametrar 

Termisk tröghet (kρc) beskriver materials förmåga att leda värme. Material med låg termisk 

tröghet begränsar värmeledning, typiska material är gips och sten- och mineralull. Material med 

hög termisk tröghet är metaller och betong. (Karlsson & Quintiere, 2000). Bränder i välisolerade 

konstruktioner bidrar till att höga temperaturer bibehålls (Fitzgerald, 2004).  

 

En studie utförd av Byström et al. (2016) visar långsam temperaturökning i ett utrymme av 

lättbetong jämfört med stål. Oisolerat stål når sin sluttemperatur (800°C) efter 15 minuter, 

samtidigt som isolerat stål eller lättbetong når en maximal temperatur  (1 200°C) efter 30 

minuter. 
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Fönster har relativt låg termisk tröghet och vid brand uppstår en temperaturskillnad i fönsterglaset 

som på grund av dragspänning orsakar sprickbildning. Fönsterglas i karm förblir svalare än 

fönsterglas i centrala delar på grund av glas oförmåga att transportera värme (Pagni & Joshi, u.å). 

Enligt Babrauskas (u.å) spricker vanligt glas vid temperatur mellan 150–200°C. Två- och 

treglasfönster tar längre tid till brott eftersom samma process måste ske för varje glas. 

Fönsterglasets storlek, tjocklek samt ramens konstruktion påverkar förmågan att stå emot brand 

(Babrauskas, u.å). Brandklassade trådglasfönster spricker till följd av brand men trådarna gör att 

glaset hålls ihop. Fönster som krossas och faller sönder ger upphov till ny ventilationsöppning 

vilket förändrar brandens tillväxt, vilket kan leda till så kallad backdraft  (Pagni & Joshi, u.å)., läs 

mer i avsnitt 2.9.3. 

 

I en brands tillväxtskede, innan den blir ventilationskontrollerad, kan fönster fungera som 

brandgasventilation genom vädring av varma brandgaser. Genom att vädra ut varma brandgaser 

minskar värmestrålningen från brandgaslagret mot brandkällan, vilket i sin tur påverkar brandens 

tillväxthastighet (Karlsson & Quintiere, 2000).  

 

2.6.3 Bränslets parametrar 

Bränsletyp och bränslemängd är två parametrar som påverkar brandförloppet. Träbaserad 

inredning genererar långsam brandtillväxt och en brand som kan pågå under längre tid. Material 

innehållande plaster bidrar till ett snabbt brandförlopp under kortare tid. Ur utrymningssynpunkt 

är snabba brandförlopp ett större hot än långsamma brandförlopp (Karlsson & Quintiere, 2000).  

 

 Dimensionerande bränder 
För undersökning av hur byggnadskonstruktioner påverkas av bränder används kurvor som visar 

hur temperatur beror av tid. Temperatur-tid-kurvorna kallas dimensionerande brandkurvor och 

kan vara nominella- eller parameterberoende (Andreasson, 2012). 

 

2.7.1 Nominell brandkura 

Standard temperatur-tidkurvan, ISO 834, är en nominell brandkurva som fastställs av the 

European Commitee of Standardization och the International Standards Organization. Kurvan 

beskriver en normal rumsbrand med matematiska formeln i Ekvation 4, se Figur 2.5. Kurvan 

används för klassificering av konstruktionselement (Karlsson & Quintiere, 2000). 

 

𝑇𝑔 = 20 + 345𝑙𝑜𝑔10(8𝑡 + 1)    (4) 

 

där 𝑇𝑔 är gastemperatur och 𝑡 är tid i minuter. 

 

Standardbrandkurvan tar inte hänsyn till brandens avtagande fas, inte heller parametrar som 

utrymmets geometri, bränsletyp eller ventilationsöppningars storlek. (Karlsson & Quintiere, 

2000).  
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Figur 2.5 Standard temperatur-tidkurva för en rumsbrand, ISO 834.  

Källa: (European Guideline - Fire safety engineering concerning Fire resistance of buldings) 

Tester genomförda av Byström et al. (2016); D. Ariyanayagam & Mahendran (2013) har 

genomförts i rumskala med syfte att undersöka hur exempelvis möbler, tillverkade av 

polyuretanskum, påverkar brandsäkerheten i en bostad, samt undersöka hur väl 

temperaturutvecklingen i rummet stämmer överens med standardbrandkurvan. Resultatet visade 

i båda studierna högre temperatur i tillväxtskedet jämfört med standardbrandkurvan ISO 834. 

 

2.7.2 Parameterberoende brandkurva 

Magnusson & Thelanderssons teori beskrivs med så kallade parameterberoende brandkurvor. 

Kurvorna visar hur temperatur beror av brandbelastning per omslutningsarea, utrymmets 

öppningsfaktor och omslutningsytornas termiska egenskaper, se Figur 2.6 (Magnusson & 

Thelandersson, 1970). 

 

 

 
Figur 2.6 Temperatur-tidkurvor för olika brandbelastningar per areaenhet och öppningsfaktorer. Källa: (Karlsson & Quintiere, 

2000; Pettersson, Magnusson, & Thor, 1976) 
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Följande antaganden har gjorts enligt Magnusson & Thelandersson (1970): 

 

• Effektutvecklingen är ventilationskontrollerad när bränderna är fullt utvecklade. Under 

tillväxt- och avsvalningsfaserna är effektutvecklingen baserad på fullskaleförsök. 

• Fullständig förbränning sker och pågår enbart i brandutrymmet. 

• Temperaturen är homogen för hela brandutrymmet. 

• En konstant värmeövergångskoefficient används för hela omslutningsytan. 

• Värmeflödet till och genom brandutrymmet är endimensionellt, omslutningsytorna är 

oändligt tjocka.  

 

 Brandförsök i full skala 
Fullskaliga brandförsök har bland annat genomförts i ett flerbostadshus i Kurikka, Finland, år 

2015 och i ett flerbostadshus i Dalmarnock, Storbritannien, år 2006. 

 

Enligt Fagergren & Jensen (2016) har kunskap om att inledande bränders påverkan på övertryck 

varit känt i över 30 år. Kunskapen har enligt författarna ofta använts för studier av 

brandgasspridning via ventilationssystem och mer sällan för undersökning av samband mellan 

brandtryck och utrymningssäkerhet.   

 

Syftet med brandförsöket i Kurikka var att kvantifiera brandtryck som kan uppstå till följd av 

brand i en stängd lägenhet samt utvärdera potentiella risker för liv och egendom. Även 

ventilationslösningens betydelse för brandtrycket undersöktes. Validering om huruvida Fire 

Dynamics Simulator (FDS) kan användas för simulering av denna typ av bränder genomfördes 

också (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016).  

 

Enligt Abecassis-Empis et al. (u.å) är repeterbarheten av resultat ett problem vid fullskaleförsök. 

Fullskaleförsök tenderar att ge olika resultat eftersom det finns skillnader i ventilation- och 

antändningsförhållanden. Fullskaleförsök med så kallade poolbränder är mer repeterbara, men 

resultatet kan ej jämföras med realistiska brandförsök.   

 

Ett fullskaligt brandförsök genomfördes i Dalmarnock med syfte att erhålla pålitlig mätdata från 

ett realistiskt brandscenario i en bostadslägenhet där ventilationsförhållanden ändras på grund av 

att fönsterbrott (Abecassis-Empis et al., u.å). 

 

Till skillnad från brandförsök i Kurikka var försökslägenheten i Dalmarnock möblerad, för 

simulering av en verklig lägenhetsbrand. Lägenheten i Dalmarnock hade även fönster och dörrar 

som stod på glänt under hela försöket medan lägenheten i Kurikka var stängd. 

 

2.8.1  Brandförsök i Kurikka, Finland 

Försökslägenhetens entré bestod av två dörrar med motsatt slagriktning (vilket var vanligt i 

Finland på 70-talet) (Fagergren & Jensen, 2016). Entrédörren mot det brandutsatta utrymmet 

öppnades inåt mot lägenheten medan den andra dörren öppnades utåt mot trapphuset, se Figur 

1.1. Fullständig beskrivning av brandförsöket och dess metodologi återfinns i Appendix B: 

Beskrivning av brandförsök i Kurikka. 
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HRR 

HRR för brandförsök uppskattades baserat på uppmätt mass loss rate. HRR för samtliga försök 

var cirka 700 kW. Figur 2.7 visar HRR från genomförda brandförsök redovisade som Exp. 

Resultat från när FDS validerats av Hostikka & Kallada Janardhan (2016) redovisas som FDS. 

(Resultat från simuleringar genomförda i denna studie redovisas i avsnitt Resultat.) Figuren 

representerar endast brandförsök med öppen ventilation och n-heptan som brandkälla. 

Ventilationslösningen hade ingen påverkan på HRR (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

 

 
Figur 2.7 HRR simulerad i FDS samt beräknad från brandförsök med öppen ventilation och n-heptan som brandkälla.  

Källa: (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016) 

Temperatur 

Temperatur i vardagsrum mättes med termoelement placerade i vardagsrummets ena hörn intill 

klädkammaren, se Figur 1.1. Uppmätt och simulerad temperatur på fem olika höjder ovan golv 

visas i Figur 2.8. Temperatur uppmätt under brandförsök redovisas som Exp, temperaturer 

simulerade i FDS enligt Hostikka & Kallada Janardhan (2016) redovisas som FDS. Temperaturen 

påverkades inte av ventilationslösningen, varav endast temperatur med öppen ventilation 

presenteras nedan (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016).  

 

 
Figur 2.8 Temperatur på olika höjd i vardagsrum. Källa: (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016) 
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Brandtryck 

Resultatet från samtliga brandförsök visade att ventilationslösning och brandkälla påverkar 

brandtrycket. Maximalt övertryck med n-heptan steg från 300 Pa till 900 Pa från öppen till 

stängd ventilation, se Figur 1.2. Undertryck för respektive ventilationslösning var -200 Pa och  

-400 Pa.  

 

Uppmätt brandtryck med polyuretanmadrass (PUR) som brandkälla visas i Figur 2.9. 

Brandtrycket varierade mellan 1 400 och 1 650 Pa. (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

 
Figur 2.9 Brandtryck med PUR-madrass som brandkälla. Ventilationslösning okänd för respektive test. Källa (Hostikka & 

Kallada Janardhan, 2016) 

 
Noteras bör även att fönsterkarm i lättväggen mellan balkong och vardagsrum trycktes ut från 

väggkonstruktionen under försök med PUR-madrass på grund av brandtrycket (Hostikka & 

Kallada Janardhan, 2016). 

 

Begränsningar och slutsats 

Osäkerhet och begränsningar med brandförsöken enligt (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016) 

utgjordes av ventilationssystemets utformning, framförallt att ventilationskanalernas dimensioner 

inte kunde verifieras på plats. Osäkerhet fanns även i värden för HRR eftersom mätningar ej 

genomfördes under försöken, HRR uppskattades endast baserat på uppmätt mass loss rate. 

Ytterligare en begränsning var läckageareans storlek. Uppmätt läckagearea vid 50 Pa är med 

säkerhet inte densamma vid högre tryck.  

 

Slutsatsen enligt (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016) var att heptan- och PUR-bränder i 

relativt täta utrymmen kan föranleda höga brandtryck och undertryck. Maximala övertryck 

varierade mellan 100–1650 Pa och samtliga uppmättes inom 50 sekunder från antändning. 

Ventilationslösning och bränsletyp visade sig påverka brandtrycket. Skador i konstruktion kan 

uppstå till följd av höga brandtryck, vilket i sin tur påverkar brandens dynamik. 

 

Huruvida FDS kan användas för simulering av läckage och enklare ventilationssystem 

validerades. Yttervägg mellan vardagsrum och balkong utgjorde läckageväg och läckage 

simulerades med pressure zone leakage. Resultatet visade att simuleringar genererade ett 
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övertryck som i genomsnitt var 21% högre än brandförsök (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

Pressure zone leakage beskrivs mer under avsnitt 2.10.1. 

 

2.8.2 Brandförsök i Dalamarnock, Storbritannien 

Under brandförsöket i Dalmarnock var fönstret i vardagsrummet stängt och fönster i kök var 

delvis öppet. Dörr till kök och korridor var öppen och dörr mot trapphus stod på glänt under 

hela brandförsöket (Abecassis-Empis et al., u.å). Se Figur 2.10 planlösning. 

 

Brandkälla utgjordes av sopkorg i plast, fylld med papper och heptan, placerad mellan soffa och 

bokhylla i vardagsrum. Bränslet antändes, brand och brandgas tilläts spridas för att simulera en 

verklig lägenhetsbrand. Försöket avslutades efter 19 minuter (Abecassis-Empis et al., u.å).  

 

 

 
Figur 2.10 Planlösning av försökslägenheten. Källa: (Abecassis-Empis et al., u.å) 

Temperaturen uppmättes på varierad höjd, på totalt 20 ställen i vardagsrummet. 

Figur 2.11 visar den generella temperatur-tid-kurvan för brandförsöket. Det ljusblåa området 

representerar temperaturens standardavvikelse i försökslägenheten. Varje tidssteg förklaras nedan 

(Abecassis-Empis et al., u.å). 

 

 

 
 

Figur 2.11 Temperatur-tid-kurva av brandförsöket i Dalmarnock. Vertikala linjer representerar tid för avgörande händelser 
under brandförloppet, vilka presenteras nedan. Källa: (Abecassis-Empis et al., u.å) 
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1. Soffan antänds 

2. Brandtillväxt och spridning till andra möbler 

3. Förhållande precis efter övertändning, temperatur sjunker  

4. ’Steady-state’-förhållande. Begränsad siktbarhet, köksfönster går sönder mellan steg 

4 och 5 

5. Temperaturökning i försökslägenheten 

6. Maximal temperatur i försökslägenhet uppnås efter fönster i vardagsrum manuellt 

tagits sönder 

 

Genom hastighetsmätning under brandförsöket beräknades massflöden. Antagande om 

fullständig förbränning av allt syre gjordes och baserat på genomsnittligt värde av massinflöde- 

och utflöde kunde HRR uppskattats, se Figur 2.12. Efter att köksfönster går sönder tillfördes 

syre och HRR steg från 3 MW till 5 MW (Abecassis-Empis et al., u.å). 

 

 
Figur 2.12 Uppmätt HRR från brandförsök. Köksfönster går sönder efter 700 s. Vardagsrumsfönster tas manuellt sönder vid 

800 s. Källa: Abecassis-Empis et al. (u.å) 

 

 Utrymning till följd av brand 
Utrymning kan innebära passage genom en inåtgående eller utåtgående dörr alternativt 

inbrytning av räddningstjänst. Enligt BBR (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4) 

ska dörrar i utrymningsriktning öppnas utåt men inåtgående dörrar är tillåtna där köbildning inte 

förväntas uppstå, exempelvis i bostadsrum, hotell samt lokaler där det vistas färre än 30 personer, 

som mindre verkstäder och klassrum.  

 

Enligt BBR 26 definieras en utrymningsväg som följer:  

 

En utrymningsväg ska vara en utgång till säker plats. En utrymningsväg får även vara ett 

utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till en sådan utgång. […] Med säker 

plats avses plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka utrymmande 

personer. (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4) 

 

Exempel på utrymningsvägar är brandtekniskt avskilt trapphus, en dörr i fasad eller extern trappa 

på utsidan av en byggnad om utrymning sker från annat våningsplan än markplan. 
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2.9.1 Utrymningsförlopp 

Utrymning bör initieras så fort en brand upptäckts, någon gång under brandens tillväxtfas. Total 

tid för utrymning är summan av varseblivningstid, förberedelsetid och förflyttningstid, se 

Ekvation 5 (BFS 2011:27 med ändringar till och med BFS 2013:12, 2011; Nilsson, 2006) 

 

𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  (5) 

 

Varseblivningstid (𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔) är tiden det tar från det att branden startat till dess att personen 

upptäcker att något avvikande inträffat, exempelvis tiden det tar innan branden upptäcks eller 

brand- och utrymningslarm ljuder. Förberedelsetiden ( 𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 ) omfattar tiden från 

varseblivningen skett till dess att personer aktivt rör sig mot utrymningsvägar. Under denna tid 

tolkas situationen av utrymmande genom att lyssna till utrymningsmeddelanden och eventuellt 

undersöka situationen. Eventuella första insatser med släckutrustning samt förberedelse för 

utrymning, så som påklädning och liknande, omfattas. Förflyttningstid (𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) är den tid 

det tar från att målmedvetet röra sig mot utgången tills dess att personen är ute ur byggnaden 

(Nilsson, 2006). 

 

2.9.2 Dörröppningskrafter 

Enligt BBR 26  (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4) är högsta tillåtna kraft för 

nedtryckning av dörrhandtag begränsad till 70 N samt 150 N för att trycka upp själva dörren, 

detta gäller för normala dörrar med area om cirka 2 m2. Motsvarande krav för personer med 

funktionsnedsättning är 25 N, både för nedtryckning av handtag samt öppning av själva dörren. 

 

Enligt Jensen (2016) kan högsta mottryck för en dörr som öppnas med 150 N anges till 150 Pa. 

Förenklat menar författaren att ett tryck på 150 Pa verkar med tryckkraften på 300 N på en dörr 

med arean 2 m2. Motsatt öppningskraft på 150 N angriper i dörrens kant och har hävstångsfaktor 

2 vilket gör att tryckkraften 300 N kan övervinnas. Tryckkraften blir något överskattad eftersom 

dörrarean ofta är mindre än 2 m2.  

 

2.9.3 Brandgasexplosion – backdraft 

Bränder i slutna utrymmen tenderar att skapa stora brandtryck (övertryck) som orsakas av varma 

och oförbrända pyrolysgaser. Bränder i slutna utrymmen är ventilationsstyrda och kommer 

förbruka allt tillgängligt syre. Om en dörr öppnas eller fönster går sönder leder det till att det 

underventilerade utrymmet får tillgång till syre, vilket blandas med oförbrända pyrolysgaser. 

Minsta antändningskälla antänder gasblandningen som expanderar och trycks ut genom 

öppningen i en brandgasexplosion, även kallad backdraft (Karlsson & Quintiere, 2000). 

 

Risken för backdraft försvårar räddningstjänstens möjlighet till räddningsinsats och understöd vid 

utrymning då det ibland finns bristfällig vetskap om utrymmets ventilering, hur länge det brunnit 

och så vidare. Dörröppning kan vara förödande. 

 

2.9.4 Utrymningsförutsättningar 

Total utrymningstid påverkas av olika faktorer, från personantal som utrymmer, utrymmande 

personers egenskaper och hur väl byggnaden är utformad för utrymning (Björkqvist & Broholm, 
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2017). Andra faktorer som lokalkännedom, ålder, fysisk förmåga, alkoholpåverkan, 

desorientering och brandgasers toxicitet, kan även påverka utrymning (Alarie, 2002).  

 

Stress och desorientering 

Förmåga att hantera och agera under stressade utrymningssituationer beror av utrymmets 

utformning, utrymningsvägars utformning och utrymmande personers egenskaper. Reaktioner i 

samband med utrymningssituationer kan inte beskrivas generellt, de beror av individens 

riskupfattning och stresshanteringsförmåga (Proulx, 1993).  

 

När stor mängd information bearbetas under tidspress, för att lösa ett problem av ovanlig och 

oförberedd karaktär, är stress vanligt förkommande. Brist på information och osäkerhet påverkar 

beslutsfattande och kan påverka utrymningsstrategin (Ozel, 2001; Proulx, 1993). Utrymning, till 

följd av att endast röklukt upptäcks, från ett utrymme med personer med bristfällig 

lokalkännedom, kan orsaka stress då det finns en osäkerhet om huruvida det faktiskt brinner (och 

om det är en fara för liv) samt var och hur utrymning ska ske (Proulx, 1993; Ozel, 2001).  

 

Enligt Koo, Kim, & Kim (2014) påverkas utrymmande personer av desorientering och känslor 

som rädsla, vilket påverkar beslutsfattande negativt. Vidare påverkas förmåga att föra rimliga 

resonemang vilket resulterar i missbedömda beslut.  

 

Toxicitet  

I samband med brand bildas mer eller mindre farliga förbränningsprodukter. Kol är ett 

grundämne som finns i alla organiska material och vid fullständig förbränning bildas koldioxid 

och vatten. Vid ofullständig förbränning, när en brand saknar tillräckligt med syre, bildas 

kolmonoxid. Kolmonoxid anses vara den förbränningsprodukt som orsakar flest dödsfall till följd 

av bränder i hemmet då aningsförmågan försämras (Alarie, 2002; Stefanidou, Athanaselis, & 

Spiliopoulou, 2008). 

 

I många moderna hem förkommer syntetiska polymera material i form av plaster. Många plaster 

innehåller klor vilket bildar saltsyra vid förbränning. Saltsyra är frätande och angriper luftvägarna. 

Material som innehåller kväve, exempelvis ull och nylon, bildar vätecyanid vid förbränning. 

(Alarie, 2002). 

 

Utrymmande personer påverkas av toxiska brandgaser beroende av brandens startutrymme, hur 

länge branden fortgått samt spridningsförutsättningar genom utrymmets geometri och storlek. 

Omedelbara fysiska effekter är ögonirritation och nedsatt syn, hosta och irritation i luftvägar och 

begränsad sikt på grund av rök. När rökgaslaget sjunker ytterligare förstärks tidigare nämnda 

fysiska effekter (Alarie, 2002). 

 

Ålder och fysisk förmåga 

Boyce, Shileds, & Silcock (1999) skriver om en studie som visar att personer med varierad grad 

av funktionsnedsättning har svårt att öppna och passera både inåtgående och utåtgående dörrar. 

I studien varieras kraften för öppning och passage av dörren mellan 21-70 N. Resultatet visade 

att andelen misslyckade försök att öppna och passera en dörr ökade när kraften ökade. För 
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öppning och passage krävdes viss styrka, smidighet och uthållighet, parametrar som i varierad 

grad var begränsad hos deltagarna. Andel misslyckade försök att passera och öppna dörren var 

även större bland personer i behov av rollator eller käpp.  

 

Rullstolsburna personer hade större svårighet med öppning av inåtgående än utåtgående dörr 

och andel misslyckade försök ökade när kraften ökade. Det krävdes viss styrka och teknik att 

passera dörren med rullstolen (Boyce, Shileds, & Silcock, 1999).  

 

Alkohol 

Björkqvist & Broholm (2017) har genomfört en studie med syfte att undersöka huruvida personer 

som druckit alkohol är mindre benägna att utrymma, i jämförelse med personer som inte druckit 

alkohol, under ett oannonserat utrymningslarm.  

 

Resultatet visade att personer med hög promillehalt uppfattade ljudet från brand- och 

utrymningslarmet som ett brand- och utrymningslarm. Personer i testgruppen valde i stor 

utsträckning att utrymma utan att reflektera över sitt beslut. Det kan förklaras av att alkohol bidar 

till tunnelseende och förmåga att tänka i flera steg försämras. Känslor som stress och rädsla var 

märkbart mindre hos personer med hög promillehalt jämfört med övriga deltagare (Björkqvist & 

Broholm, 2017).  

 

En annan studie utförd av Ball & Bruck (u.å) visar även att alkohol försämrar förmågan att vakna 

när ett brand- eller utrymningslarm ljuder. Studien genomfördes med djupsovande personer 

mellan 18–25 år, utan hörselnedsättningar. Tester genomfördes i deltagarnas hem med varierande 

promillehalt; 0,0–0,8. Resultatet visade att alkohol märkbart påverkar förmågan att vakna av ett 

ljudande brandlarm eller brandvarnare. Genomsnittlig tid för uppvaknande vid 0,0 promille var 

cirka 190 s. Motsvarande tid med 0,8 promille var 350 s. 

 

 Computational Fluid Dynamics 
För simulering av brandscenarion kan så kallade ”field models” eller Computational Fluid 

Dynamics (CFD)-modeller användas. Utrymmet som simuleras definieras av en mesh och under 

simulering utförs beräkningar för bevarande av massa, energi och momentum i meshens 

kontrollvolymer (Storm & Pantesjö, 2009; Karlsson & Quintiere, 2000). 

 

2.10.1 Fire Dynamics Simulator 

Fire Dynamics Simulator (FDS) är en CFD-modell som beräknar flöden genererade av brand 

(McGrattan et al., 2019b). Det är ett textbaserat verktyg där användaren själv anger indata samt 

de utdata som ska skapas. Parametrar som anges är exempelvis meshens storlek, rummets 

geometri, brandkälla och material. Simuleringstiden beror av modellens komplexitet och datorns 

kapacitet. Små, och till antalet fler, kontrollvolymer tar längre tid att simulera jämfört med stora 

kontrollvolymer. FDS är kompatibelt med visualiseringverktyget Smokeview vilket ger en 

tredimensionell bild av flöden i modellen (McGrattan et al., 2019c; McGrattan et al., 2019b). 
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Pressure zone leakage 
För simulering av lufttäthet i FDS kan tillvägagångssättet pressure zone leakage eller localized 

method användas. Pressure zone leakage används för simulering av omslutande läckage genom 

omslutningsytor medan localized method används när läckagevägar, som springor vid dörrar eller 

fönster, är kända (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016).  

 

En pressure zone (tryckzon) är en volym inom beräkningsdomänen som begränsas av fasta 

obstruktioner (väggar) (McGrattan et al., 2019c). 

 

Leak path 
När läckage från utrymmet till omgivningen simuleras utgör hela utrymmet en egen tryckzon. 

Vid simulering med pressure zone leakage anges läckagearea likväl som vilka väggar i tryckzonen 

som ska utgöra leak path (läckageväg). För att en vägg ska kunna utgöra läckageväg måste den 

vara placerad i tryckzonen eller på gränsen till tryckzonen (McGrattan et al., 2019c).  

 

Vägg som betecknas som leak path blir läckande över hela sin area och vägg som ej betecknas 

som läckageväg förblir tät. FDS fördelar läckagearean jämnt över tryckzonens samtliga 

läckagevägar (K. McGrattan, personlig kommunikation, 15 maj 2019) och enligt McGrattan et 

al. (2019b) förväntas läckagearean i samband med tryckökning öka eftersom ytterligare sprickor 

uppstår. 

 

Beräkning av tryck 
I FDS utgörs tryck av ett tillfälligt varierande ”bakgrundstryck”, baserat på beräkningar av mass- 

och energibalansekvationer. Den andra delen av ett tryck utgörs av ett ”störningstryck” som 

beräknas genom bevarande av momentum (McGrattan et al., 2019a). 

 

När tryckzoner används utgörs trycket av en linjär kombination av tryckzonens bakgrundtryck 

och det flödespåverkande störningstrycket. I verkliga byggnader påverkar ventilation och läckage 

det så kallade bakgrundstrycket som i kombination med brand påverkar störningstrycket 

(McGrattan et al., 2019a). 
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3 Metod 
Kapitlet redogör för val av tillvägagångssätt samt vilka datainsamlings- och bearbetningsmetoder 

som använts. Avslutningsvis lyfts källkritik och reliabiliteteten hos databearbetningsmetoden. 

 
Enligt Björklund & Paulsson (2012) påverkas valet av metod och studiens synsätt av den 

kunskapsmängd som finns i området och kunskapsmängden som författaren redan besitter. 

 

Ett explorativt och deskriptivt synsätt har tillämpats eftersom studien syftar till att kartlägga och 

beskriva redan existerande kunskap, samtidigt som ökad förståelse för samband mellan lufttäthet 

och brandtryck eftersträvas. Studien är även kvalitativ i den meningen att författaren vill skapa 

en djupare förståelse och erhålla bredare kunskap av problemområdet (Björklund & Paulsson, 

2012).  

 

 Metoder för datainsamling och bearbetning 
Metoder som använts är litteraturstudie och parameteranalys. Modellen som använts i 

parameteranalysen samt datainsamlings- och bearbetningsmetoder presenteras nedan. 

 

3.1.1 Litteraturstudie 

Valet att använda litteraturstudie som datainsamlingsmetod grundas i att stor mängd information 

kunde insamlas på kort tid. Existerande information, så som regelverk för byggande och lagar 

har tillsammans med tidigare publikationer sammanställts för att ge en övergripande bild av 

begreppet lufttäthet, hur det fungerar som byggkomponent samt hur dess betydelse förändrats 

genom åren.  

 

Litteraturstudier har genomförts för att erhålla ytterligare information om relevanta brandförsök 

och i arbetets senare skede har litteraturstudier även använts för att öka förståelsen och i 

förlängningen underlätta användandet av FDS. 

 

För informationssökande har sökmotorer som Google Scholar och sökord som lufttäthet, 

läckage, airthightness, evacuation, fire pressure, stack effect, FDS, validation använts.   

 

3.1.2 Parameteranalys 

Parameteranalys av FDS-modell har genomförts för validering av brandförsök samt undersökning 

av hur brandtryck påverkas när lufttäthet i en konstruktion förbättras. Indatafilen som använts är 

ursprungligen skapad av R. K. Janardhan, doktorand vid Aalto universitet, Finland (personlig 

kommunikation, 8 april 2019). 

 

För denna studies syfte har följande parametrar i indatafilen varierats; läckagearea, 

ventilationslösning och antal läckagevägar.  Tabell 3.1 visar genomförda simuleringar och hur 

parametrar varierats. 
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Tabell 3.1 Genomförda simuleringar i FDS samt hur parametrar varierats 

Scenario Byggnadstyp Lufttäthet [l/sm2] Läckagearea 

[m2] 

Ventilationstyp 

1 Försökslägenhet 0,73 0,0234 Öppen 

2 Passivhus 0,30 0,0095 Öppen 

3 Försökslägenhet 0,73 0,0234 Stängd 

4 Passivhus 0,30 0,0095 Stängd 
Varje scenario har två simuleringar genomförts: en simulering med allt läckage genom en yttervägg samt en simulering med allt 

läckage fördelat på alla ytterväggar. 

 

Försökslägenhet representerar lägenheten i vilken brandförsök i Kurikka genomförts, med 

relativt undermålig lufttäthet (0,73 l/sm2). Passivhus representerar en byggnad med god lufttäthet 

(0,30 l/sm2), samma geometri som för försökslägenheten har använts i simulering av passivhus. 

 

Tiden för en simulering á 200 s uppgick till ungefär 8 timmar. Indatafil som simulerats i FDS 

återfinns i Appendix C: Indatafil i FDS. 

 

FDS version 6.7.1 och Smokeview 6.7.5 har använts för simulering och visualisering. Resultat 

av utförda simuleringar har därefter sammanställts och analyserats. 

 

 Modellbeskrivning 
Nedan följer information om modellen som simulerats i FDS. Ytterligare information om 

modellen återfinns i Appendix D: Beskrivning av simuleringsmodell. 

 

3.2.1 Geometri och gridstorlek 

Modellen var dimensionerad för att efterlikna försökslägenheten i Kurikka. Lägenheten var 5,8 

m lång, 12 m bred med takhöjd på 2,6 m och utrustad med kök, sovrum, badrum och 

klädkammare, se Figur 3.1. Enligt Hostikka & Kallada Janardhan (2016) sattes gridsotrleken till 

0,10 m, resultatet visade sig inte vara känsligt för gridstorleken.  

 

 
Figur 3.1 Försökslägenheten visualiserad i Smokeview. Röd kvadrat representerar brandkälla. Källa: egen 
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3.2.2 Brandkälla 

Brandkälla utgjordes av n-heptan, placerat i ett kärl i lägenhetens vardagsrum. Kärlets 

dimensioner var 0,7x0,7 m med maximal effektutveckling (HRR) på cirka 700 kW (Hostikka 

& Janardhan Kallada, 2016). Brandkällan visas som en röd kvadrat på golvet i Figur 3.1. 

 

3.2.3 Material  

Innerväggarna bestod av betong och MDF-skivor med varierande tjocklek 0,10–0,16 m. 

Ytterväggarna bestod av betong med varierande tjocklek mellan 0,16-0,20 m beroende på om 

väggen angränsade till utsida eller grannlägenhet. Vägg mellan vardagsrum och balkong bestod 

av betong och isolering samt treglasfönster (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

3.2.4 Läckagerea och läckageväg 

Lufttäthet har simulerats med pressure zone leakage genom att ange läckagearea i indatafil. 

Pressure zone leakage valdes eftersom fönster och dörrar förblev intakta under brandförsök 

genomförda med n-heptan. Läckagearean varierades mellan 0,0234 m2 (Hostikka & Kallada 

Janardhan, 2016) vilket motsvarar lufttäthet på 0,73 l/sm2, respektive 0,0095 m2, vilket motsvarar 

lufttäthet för passivhus på 0,30 l/sm2. 

 

Läckageväg har varierats mellan att endast utgöras av vägg mellan vardagsrum och balkong, samt 

utgöras av samtliga fyra ytterväggar. När läckageväg endast utgjorts av en läckageväg har halva 

lägenheten utgjort en tryckzon. När samtliga ytterväggar utgjort läckageväg har hela 

försökslägenheten utgjort en tryckzon. 

 

3.2.5 Ventilationslösning 

Ventilationslösning har varierats mellan öppen ventilation och stängd ventilation. Öppen 

ventilation visas som röd yta på vägg i badrum, se Figur 3.1. Stängd ventilation har simulerats 

genom borttagande av röda ytor (ventilationsdon) i indatafil. 

 

 Källkritik 
Enligt Björklund & Paulsson (2012) är allt som oftast litteratur sekundärdata, vilket innebär att 

materialet är tillgängligt sedan tidigare och framtaget av någon annan. Det ställer krav på att 

materialet kritiskt granskas innan användning eftersom syftet, i vilket litteraturen är skriven, sällan 

överensstämmer med författarens. 

 

Information som utgör referensram för studien består främst av vetenskapliga artiklar granskade 

enligt peer-review samt regelverk. Av denna anledning anses tillförlitligheten hög. Trots att 

majoriteten av insamlad information utgörs av sekundärdata bedöms innehållet lämpligt för 

studiens syfte. Lagar och andra regelverk som nyttjats är publicerade av Sveriges riksdag eller 

Boverket. Flertalet vetenskapliga rapporter som nyttjats är publicerade av SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, nuvarande RISE Research Institutes of Sweden. Materialets trovärdighet 

anses hög då författarna besitter sakkunnighet i området. 

 

Viss information gällande miljonprogrambostädernas byggprocess och konstruktion är hämtad 

från källor vars innehåll publicerats i närtid intill miljonprogrammets uppförande. Trots att 
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information inte är publicerad i nutid bedöms den trovärdig då den var aktuell för uppförandet. 

I viss mån har examensarbeten som behandlar miljonprogramsbostäder använts. 

 

För användande av FDS har användarmanual och valideringsguide, publicerade av National 

Institute of Standardization and Technology (NIST) nyttjats. Författaren av denna rapport anser 

sig inte besitta full kunskap i programmet, men tillräckligt god kunskap för att kunna genomföra 

simuleringar och tolka resultatet av dessa.  

 

Möjligheten att upprepa resultat genererat i FDS är god eftersom identiska indatafiler bör 

generera identiska svar, så länge samma version av programmet används. Det är indatafilens 

innehåll som styr vilken utdata som genereras.  
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4 Resultat 
Kapitlet redovisar resultat från simuleringar i diagramform, även kopplingar till den teoretiska 

referensramen görs. 

 

 HRR 
Resultatet från samtliga simuleringar genererade snarlika HRR-kurvor, se Figur 4.1. Detta 

antyder att varken ventilationslösning, lufttäthet eller antal läckagevägar nämnvärt påverkar 

brandens effektutveckling.   

 

Under brandens tillväxtskede ökar effektutvecklingen men förblir därefter konstant på 700 kW 

till dess att branden avtar vid 150 s. Resultat från utförda simuleringar stämmer överens med 

resultat från brandförsök, se avsnitt HRR och Figur 2.7 (i figuren visas även resultat från FDS-

simuleringar genomförda av Hostikka & Kallada Janardhan (2016).  

 

 
Figur 4.1 HRR för de olika scenarierna. Scenario 1: lufttäthet 0,73 l/sm2 och öppen ventilation, Scenario 2: lufttäthet 0,30 

l/sm2 och öppen ventilation, Scenario 3: lufttäthet 0,73 l/sm2 och stängd ventilation samt Scenario 4: lufttäthet 0,30 l/sm2 och 
stängd ventilation   

 

 Temperatur 
Temperatur uppmättes med termoelement i vardagsrum och kök, se placering i Figur 1.1. Högre 

temperaturer uppmättes i vardagsrum än i kök eftersom brandkällan var placerad i 

vardagsrummet, se Figur 4.2. Temperaturen i vardagsrum för varje höjd varierar inte nämnvärt 

mellan de olika scenarierna, som mest är differensen 10°C men i de flesta fall betydligt mindre 

och ibland ingen alls. Detta visar att varken ventilationslösning eller lufttäthet har någon 

nämnvärd påverkan på rökgaslagrets höjd.  
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Temperaturer överensstämmer med simulerade temperaturer för brandförsök, jämför med Figur 

2.8. I vardagsrummet nås maximal temperatur mellan 100–150 sekunder och temperaturen 

varierar över höjden från 100-250°C.  

 

Samtliga simuleringar är genomförda i ett omöblerat utrymme vilket gör att den tydliga 

antändning- och tillväxtfasen uteblir (jämför med Figur 2.4 och Figur 2.11).  

 

 
Figur 4.2 Temperatur på olika höjd i vardagsrum för Scenario 1: lufttäthet 0,73 l/sm2, öppen ventilation och 

en läckande yttervägg 

 

 Brandtryck 
Tryckutveckling i Scenario 1–4 visas i Figur 4.3–4.6. Samtliga simuleringar har utförts med en 

yttervägg läckande samt samtliga ytterväggar läckande. Tryckzonens volym har således varierats. 

 

Resultatet visar generellt högre brandtryck i simuleringar jämfört med brandförsök, se Figur 1.2. 

Uppmätt brandtryck från brandförsök varierade mellan 400 Pa och 900 Pa beroende på 

ventilationslösning (se Figur 1.2). Brandtryck uppmättes under brandförsök med mätutrustning 

(pressure probe) placerad i vardagsrummet, på ett avstånd av 0,4 m från väggen (se Figur 1.1).  

 

Brandtryck från simuleringar varierar mellan cirka 600 Pa och 6 000 Pa, ventilationslösning 

och/eller lufttäthet har varierats för varje simulering. Maximala brandtryck uppmättes inom 50 s 

under brandförsök, inom samma tid nås tryckmaxima i samtliga simuleringar.  

 

Figur 4.3 visar brandtryck för Scenario 1 (lufttäthet 0,73 l/sm2 och öppen ventilation). Maximalt 

övertryck uppgick till 700 Pa och antal läckagevägar visade sig inte ha någon större påverkan på 

brandtrycket. Det kan förklaras av att läckage (tryckavlastning) via ventilationskanaler är mycket 

större i förhållande till läckage via omslutningsytorna. 
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Figur 4.3 Brandtryck för Scenario 1 och varierande antal läckagevägar 

 

 

Figur 4.4 visar brandtryck för Scenario 2 (lufttäthet 0,30 l/sm2 och öppen ventilation) och inte 

heller under dessa förutsättningar har antal läckavägar någon större inverkan på brandtrycket. 

Ventilationen är öppen vilket leder till tryckavlastning. Experimentell graf redovisas inte eftersom 

det inte finns experimentell data för lufttäthet 0,30 l/sm2. 

 

 

 
Figur 4.4 Brandtryck för Scenario 2 och varierande antal läckagevägar 
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Skillnaden mellan Figur 4.3 och Figur 4.4 är det maximala brandtrycket; 700 Pa jämfört med 

1 500 Pa. Nästan dubbelt så högt övertryck genereras när lufttäthet förbättras med hälften (från 

0,73 till 0,30 l/sm2), med öppen ventilation. Det antyder att lufttätheten påverkar brandtrycket 

betydligt. 

 

Figur 4.5 visar brandtryck för Scenario 3 (lufttäthet 0,73 l/sm2 och stängd ventilation). Maximalt 

brandtryck skiljer mellan Scenario 1 och 3, på grund av ventilationslöningen. Stängd ventilation 

resulterar som väntat i högre brandtryck än öppen ventilation för samma lufttäthet. 

 
 

 
Figur 4.5 Brandtryck för Scenario 3 och varierande antal läckagevägar 

 
 

Figur 4.5 visar även en skillnad i brandtryck när antal läckagevägar ökas, denna förändring uppstår 

när ventilationen är stängd. Läckagearean förblir densamma för båda graferna, skillnaden mellan 

dem är tryckzonens storlek. Beräkning av tryck baseras på tryckzonen (avsnitt Beräkning av 

tryck) och när tryckzonen ökas för simulering av läckage via samtliga ytterväggar, minskar trycket 

enligt avsnitt om Ideala gaslagens princip.  

 

Samma tryckutveckling ses i Figur 4.6, vilken redovisar brandtryck för Scenario 4 (lufttäthet 0,30 

l/sm2 och stängd ventilation). Experimentell graf redovisas inte eftersom det inte finns 

experimentell data för lufttäthet 0,30 l/sm2. Maximalt brandtryck uppgår till 6 100 Pa och 5 000 

Pa när en respektive samtliga ytterväggar läcker. Resultatet från Scenario 4 visar att kombination 

av god lufttäthet och stängd ventilation resulterar i höga brandtryck. 
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Figur 4.6 Brandtryck för Scenario 4 och varierande antal läckagevägar 

 

Undertryck uppstår i brandens avsvalningsfas när luftvolymen minskar till följd av minskad 

temperatur och ökad densitet. Simuleringarna resulterade i undertryck mellan -200 Pa till -3 000 

Pa, vilket innebär större öppningskrafter än de som ställd i byggreglerna krävs trots att dörren är 

utåtgående. För höga byggnader bör även hänsyn tas till termisk tryckskillnad och stack effect  

eftersom det kan påverka öppningskrafterna ytterligare. 
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5 Analys och diskussion 
I följande kapitel diskuteras studien utifrån författarens perspektiv och insikter. Även studiens 

svagheter behandlas. 

 

Hus och bostäder som byggs idag är generellt mer täta än för 40 år sedan. Miljonprogrammet är 

ett exempel på hur en stor mängd hus går från att vara otäta till täta. Lufttäthetkravet infördes på 

80-talet och det har successivt utvecklats till att bli mer omfattande till dags dato. En anledning 

till detta är den ökade medvetenheten kring jordens resurser och människans påverkan på miljö 

och klimat. Frågan väcktes till följd av oljekrisen under 70-talet och kvarstår än idag. 

Byggreglerna har formats av detta och idag finns ingen lägsta gräns för hur tätt ett hus får vara. 

Ju tätare desto bättre. Passivhus är ett exempel på ett lufttätt hus och fördelarna är många, främst 

ur energi- och miljösynpunkt.  

 

Anledningen till att miljonprogrammets bostäder idag är i behov av omfattande renoveringar 

beror dels på att byggregler från uppförande inte ställde krav på klimatskalets lufttäthet, dels på 

grund av skador som uppkommit på grund av brister i materialval och i byggprocessen. Plastfolie 

introducerades under uppförande av miljonprogrammet men på grund av brister i skarvning och 

tätning är behov av renovering stort. Plastfolie är fortfarande en av de vanligaste 

byggkomponenterna som används för konstruktion av lufttäta byggnader.  

 

Byggreglerna ställer även krav på energieffektivisering och i samband med förbättrad lufttäthet 

medföljer även behov av mekaniska ventilationssystem för styrning av till- och frånluft. För att 

undvika brand- och rökspridning via ventilationssystem kan brandspjäll användas.  

 

Resultatet från simuleringarna sammanfattas i Tabell 5.1. Brandtrycket ökar när lufttätheten 

förbättras samt när ventilationen stängs. Resultatet indikerar att en brand som utbryter i en lufttät 

konstruktion, i kombination med brandspjäll, genererar högre brandtryck än en mindre lufttät 

konstruktion utan brandspjäll. 

 

 
Tabell 5.1 Sammanfattning av resultat. Lufttäthet, ventilationslösning samt antal läckande ytterväggar varierades. 

Scenario Byggnadstyp Lufttäthet 

[l/sm2] 

Ventilation Brandtryck, en 

yttervägg [Pa] 

Brandtryck, fyra 

ytterväggar [Pa] 

1 Försökslägenhet 0,73 Öppen 700 700 

2 Passivhus 0,30 Öppen 1 500 1 500 

3 Försökslägenhet 0,73 Stängd 1 700 1 200 

4 Passivhus 0,30 Stängd 6 100 5 000 

 

 

De blå kurvorna i Figur 1.2 motsvarar experimentellt brandtryck med öppen ventilation och 

lufttäthet 0,73 l/sm2. Jämförs dessa kurvor med resultat från Scenario 1 och 2 (Figur 4.3 och 

Figur 4.4) ser man att tryckutvecklingen följer samma mönster. Tryckmaxima nås inom 50 s, 

trycket avtar därefter för att till sist övergå till ett undertryck när temperaturen sjunker och 

densiteten stiger. Det experimentella brandtrycket mäter cirka 400 Pa, vilket är lägre jämfört 
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med brandtryck i både Figur 4.3 och Figur 4.4 (700 Pa respektive 1 500 Pa). Anledningen till 

att brandtrycket är högre i Figur 4.4 än i Figur 4.3 beror på att lufttätheten förbättrats. En 

förklaring till att experimentellt brandtryck är lägre än båda simuleringar kan vara att läckagearean 

inte varit konstant under brandförsöken. Lufttätheten 0,73 l/sm2 motsvarar läckagearea på 0,0234 

m2 och eftersom lufttäthetsmätningar genomfördes innan brandförsöken påbörjades finns risken 

att läckagearean ökat. I simuleringar förblir läckagearean konstant. 

 

De grå kurvorna i Figur 1.2 visar experimentellt brandtryck med stängd ventilation och lufttäthet 

0,73 l/sm2. Jämförs kurvorna med resultat från Scenario 3 och 4 (Figur 4.5 och Figur 4.6) ser 

man att brandtrycket även här följer samma utveckling; maximalt brandtryck nås inom 50 s, avtar 

och bildar sedan ett undertryck. Experimentellt brandtryck mäter cirka 900 Pa, vilket är lägre än 

brandtryck i Figur 4.5 och Figur 4.6 (1 700 respektive 6 100 Pa). Det experimentella 

brandtrycket kan även här ha påverkats av det faktum att läckagearean med säkerhet inte varit 

konstant under samtliga brandförsök. Sammanfattningsvis ökar brandtrycket när lufttätheten 

förbättras och ventilationen stängs.  

 

Resultatet från simuleringar speglar dock inte tryckutveckling för en ”verklig” brand i en bostad 

eftersom försökslägenheten simulerats omöblerad, utan fönster eller dörrar och med n-heptan 

(utan spridning) som brandkälla. 

 

Jämförs resultatet med brandförsöket i Dalmarnock (Figur 2.11 och Figur 2.12) kan antagande 

göras att HRR blivit högre om simuleringar genomförts för ett möblerat utrymme eftersom 

mängden bränsle således ökat. Temperaturen i rummet beror av HRR och en större 

effektutveckling hade även genererat högre temperatur. Av denna anledning anpassas även 

temperaturkurvorna från resultatet bättre till Magnusson & Thelanderssons parametriska 

brandkurvor (Figur 2.6), än ISO 834 (Figur 2.5) av anledning att HRR och temperatur bland 

annat beror av bränslet, inte endast av tid. 

 

Anledningen till att brandtryck från simuleringar var högre än brandtryck uppmätt under 

brandförsök kan förklaras av att överskattning sker när pressure zone leakage används. I avsnitt 

Begränsningar och slutsats nämner Hostikka & Kallada Janardhan (2016) att FDS överskattat 

simulerade brandtryck med 21% jämfört med brandtryck uppmätt under brandförsök. 

 

Uppmätt brandtryck vid fönsterbrott från brandförsöket i Dalmarnock framgick inte (Figur 2.12), 

endast att HRR legat konstant kring 3 MW innan fönstret gick sönder. Enligt Fagergren & 

Jensen (2016) inträffar fönsterbrott vid 4 000 Pa.  

 

Resultat från simuleringar visar även en skillnad i brandtryck när antal läckande ytterväggar 

varierats för stängd ventilation. En förklaring är när tryckzonens volym ökar så minskar trycket 

enligt ideala gaslagen. Bakgrundstryck och störningstryck beräknas utifrån tryckzonens 

förutsättningar varpå skillnader mellan de två finns. Brandtryck simulerade med fyra läckande 

ytterväggar anses mer ”realistiskt” eftersom samtliga väggar i ett hus alltid läcker.  

 

Enligt Hostikka & Kallada Janardhan (2016) överskattades brandtrycken när simulering av 

brandförsöken i Kurikka genomfördes med pressure zone leakage. Sannolikheten att även 
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brandtrycken i denna studie överskattats anses stor eftersom samma metod för beräkning av 

läckage använts. Ursprunglig indatafil har heller inte justerats för att råda bot på denna 

överskattning eftersom kunskapen hos mig som författare inte varit tillräcklig.   

 

Resultatet visar att maximalt brandtryck varierar mellan 700 Pa och 6 100 Pa. Tumregeln enligt 

Jensen (2016) menar att en öppningskraft på 700 N respektive 6 100 N krävs för att övervinna 

dessa tryck. Öppningskrafter enligt byggreglerna är 25 N respektive 150 N beroende på om 

dörren är anpassad för personer med funktionsnedsättning eller ej.  

 

I samtliga simuleringar nås tryckmaxima inom 50 s. Utrymning har i många fall hunnit ske inom 

denna tid. Om utrymning sker från ett utrymme i en lufttät konstruktion, utan fönster, genom 

en inåtgående dörr måste utrymning ske inom några få sekunder för att dörröppningskrafter på 

25 N respektive 150 N ska vara tillräckliga. Att utrymning bör inom ett par sekunder anses inte 

realistiskt eftersom total utrymningstid påverkas av tid för varseblivning, förberedelse och 

förflyttning. Summan av sällan mindre än ett fåtal sekunder. Tumregeln enligt Jensen (2016) 

innebär att maximalt tryck då får uppgå till 25 Pa respektive 150 Pa.  

 

Total utrymningstid, se Ekvation 5, förlängs om varseblivningstid, förberedelsetid eller 

förflyttningstid förlängs. En sovande person påverkad av alkohol riskerar att få förlängd 

varseblivningstid. Faktorer som alkohol och stress kan även förlänga förberedelsetiden eftersom 

tunnelseende och desorientering i kombination försämrar förmågan att fatta beslut. Personer som 

på grund av ålder eller någon form av funktionsnedsättning är i behov av hjälpmedel för 

transport, kan även förväntas ha förlängd förflyttningstid. Studien utförd av Boyce, Shileds, & 

Silcock (1999) visade även att öppningskrafter under 25 N begränsa möjligheten att öppna och 

passera en dörr beroende på individens förmåga. Brandgasers toxiska egenskaper påverkar 

människan fysiskt och i kombination med ovan faktorer finns risk att utrymningstiden förlängas 

ytterligare. När utrymningstiden förlängs sker en stigning av brandtrycket och möjligheter till 

utrymning via inåtgående dörr kan försvåras.  

 

Förmåga att öppna en dörr kan även påverkas av var i byggnaden en brand utbryter. På grund 

av stack effect (Figur 2.2) påverkas dörrar på våningar ovan neutralplanet av övertryck. Vid 

öppning av en utåtgående dörr mot ett trapphus finns risk att dörröppning försvåras på grund av 

detta övertryck. Motsatsen gäller för dörröppning av inåtgående dörrar under neutralplanet. 

 

Enligt avsnitten Bernoullis ekvation och Ideala gaslagen orsakas tryck av temperatur- och 

densitetsskillnader. För tryckavlastning kan exempelvis ett fönster i ett tidigt skede (innan 

branden blir ventilationskontrollerad) öppnas för att på så sätt minska temperaturen, densiteten 

och trycket i utrymmet. Öppnas ett fönster eller dörr till en ventilationskontrollerad brand 

utifrån, finns risk för backdraft. I detta skede har personer på insidan som ej lyckats utrymma 

förmodligen avlidit på grund av brandgasernas toxiska egenskaper. 
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6 Slutsats 
Kapitlet presenterar studiens slutsatser samt förslag till fortsatta studier.  

 

Slutsatserna för denna studie presenteras genom att besvara studiens tre frågeställningar: 

 

• Krav om lufttäthet implementerades i byggreglerna under 80-talet till följd av ökad 

miljö- och klimatmedvetenhet. Fram till idag har konstruktionsmetoder förbättrats 

och effektiviserats vilket gör det enklare att bygga tätt. Plastfolien är en avgörande 

byggkomponent för förbättrad lufttäthet. För att uppfylla ställda krav om begränsad 

energihushållning krävs det även att täta konstruktioner kompletteras med mekanisk 

ventilation för bättre styrning av luftflöden. Att endast täta ett hus utan att se över 

ventilationslösningen är inte långsiktigt hållbart för människan eller miljö.  

 

• Resultatet visar att brandtrycket ökar när lufttätheten förbättras. Även 

ventilationslösning och antal läckagevägar har effekt på brandtrycket. Resultatet 

indikerar att förbättrad lufttäthet bidrar till ett ökat brandtryck och att högst brandtryck 

uppstår i kombination med stängd ventilation. Huruvida simulerade brandtryck är 

realistiska eller ej är svårt att säga eftersom simuleringsmodellen inte är representativ 

för en brand i ett ”vanligt” hus eller bostad.  

 

• Problem vid utrymning genom inåtgående dörrar kan förväntas uppstå av höga 

brandtryck i den mening att större dörröppningskraft krävs. Personer med 

funktionedsättning kan uppleva svårigheter att öppna dörrar vid 70 N, vilket enligt 

Jensen (2016) motsvarar 70 Pa. I antändnings- och tillväxtskedet stiger trycket och på 

grund av förlängd utrymningstid riskerar utrymmande personer att drabbas genom att 

högre tryck kräver större dörröppningskrafter. Utrymningstid kan påverkas av faktorer 

som ålder, toxicitet, stress och alkohol. För minskning av trycket i ett inledande 

brandförlopp kan ett fönster eller motsvarande öppnas. 

 

6.1 Förslag på fortsatta studier 
För fortsatt utredning om lufttäthetens påverkan på brandtryck och utrymning från villor och 

mindre bostäder skulle genomförande av lufttäthetsmätningar och ett brandförsök i småhus om 

högst två våningar vara intressant att genomföra.  

 

Stack effect är belagt för att påverka luftflöden och tryckbilden i höga byggnader, men hur 

påverkas lägre byggnader om exempelvis fem våningar av stack effect, finns det svårigheter att 

öppna dörrar i den byggnadstypen? 
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studie med analys av livscykelkostnader, förändring av boendekvaliteter och ett förslag 
till en alternativ utformning. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. 

D. Ariyanayagam, A., & Mahendran, M. (den 20 augusti 2013). Fire Safety of Buildings Based 
on Realistic Fire Time-Temperature Curves. Hämtat från Irbnet: 
http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC27466.pdf 

Dalenbäck, J.-O. (2012). Ställ mer långsiktiga krav på energianvändning. i Miljonprogrammet 
- uveckla eller avveckla? (ss. 257-271). Stockholm: Formas Fokuserar 20. 

European Guideline - Fire safety engineering concerning Fire resistance of buldings. (u.d.). 
Hämtat från CFPA: http://www.cfpa-e.eu/wp-content/uploads/2014/10/Guideline-
Fire-resistance_ENG-VERSION.rev07.pdf den 5 februari 2019 

Fagergren, T., & Jensen, L. (den 15 september 2016). Osäker utrymning vid invändig brand. 
Bygg & teknik, 56-59. 

Falk, J. (den 1 april 2008). Passivhus. Forskning & Framsteg. 
FEBY. (den 3 septemer 2018). Forum för Energieffektivt Byggande. Hämtat från FEBY 

Byggnadskrav: https://www.feby.se/files/2019-01/anvisning-certifikat-feby18.pdf 

Fitzgerald, R. W. (2004). Bulding Fire Performance Analysis. Chichester, West Sussex, 
England: John Wiley & Sons Ltd. 

Hostikka, S., & Kallada Janardhan, R. (2016). Pressure management in compartment fires Final 
report (Final draft before spell check 28.11.2016). Aalto University. 

Icopal. (maj 2002). Monteringsanvisning Akvaden [Broschyr]. Hämtat från Icopal.se: 

http://www.m.icopal.se/~/media/IcopalSE/Media/Monteringsanvisningar/icopal_ma
_akvaden_120528_low.pdf den 14 december 2018 

IG Passivhus. (den 18 september 2014). Wolfgang Feist och Bo Adamson Årets 
framtidsbyggare. Hämtat från igpassivhus.se: http://www.igpassivhus.se/wolfgang-feist-
arets-framtidsbyggare/ 

IG Passivhus. (u.å). Födelar med passivhus. Hämtat från igpassivhus.se: 
http://www.igpassivhus.se/passivhuset/fordelar/ den 26 november 2018 

Jansson, U., & Wall, M. (2012). Renovering med stor energibesparing – några goda exempel. i 
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Appendix A: Passivhus 
Byggtekniker liknande passivhus har historiskt sätt funnits under väldigt långt tid, främst i varma 

klimat och länder som Kina och USA, där behov av uppvärmning och aktiv avkylning varit 

minimal (Passipedia The Passive House Resource, 2018). Begreppet passivhus, som det används 

idag, myntades av professor emeritus i byggnadskonstruktion vid Lunds Tekniska Högskola, Bo 

Adamson och Dr. Wolfgang Feist för drygt 30 år sedan (Falk, 2008; IG Passivhus, 2014). 

Byggtekniken syftar till att ”passivt” värma upp hus genom interna värmevinster, värme som 

avges från personer och hushållsapparater, solenergi och återvunnen värme via ventilationssystem 

(IG Passivhus, u.å).  

 

Feist byggde det första moderna passivhuset i Darmstadt, Tyskland år 1991 (The International 

Passive House Association, 2016). Flertalet bostäder, kontor och skolor har senare byggts med 

passivhusteknik i Schweiz, Österrike samt Tyskland de senaste 30 åren. I Sverige har 

passivhustekniken främst tillämpats i södra och mellersta delarna av landet då norra delarna 

innebär kallare klimat, vilket bland annat kräver mer isolering (Falk, 2008; Blomsterberg, 2009). 

 

Det första passivhuskonceptet i Sverige byggdes år 2001 som en radhuslänga i Lindås utanför 

Göteborg (Krook, u.å). Radhuslängan består av 20 lägenheter där varje lägenhet är mer djup än 

bred, detta för att minska ytterväggars area. Träregelkonstruktionen är välisolerad och lufttät. För 

att undvika värmeöverskott sommartid har balkonger och takutsprång konstruerats för att skydda 

mot solvärme. Varje lägenhet har ett takfönster som ger ljus mitt i lägenheten, vilket används för 

vädring sommartid. (Blomsterberg, 2009) 

 

Varmvattenberedaren värms av solfångare placerad på varje lägenhetstak, á 5 m2. Tillskottsvärme 

till varmvatten kommer från ett elbatteri. Ventilationslösningen utgörs av ett från- och 

tilluftssystem med värmeåtervinning där värmebatteriet i tilluften är ansluten till elnätet. 

Lufttätheten vid färdigställande var 0,3 l/sm2 (Blomsterberg, 2009). 

 

Konstruktion av passivhus består av välisolerade klimatskal, minimering av köldbryggor och hög 

lufttäthet. Detta innebär låga U-värden för fönster, ytterväggar, tak och golv. Fönster är generellt 

en stor energibov, stor mängd värme försvinner ut genom oisolerade fönster och karmar. Genom 

att använda 3-glasfönster med isolerande karm minskas energiförbrukningen (IG Passivhus, u.å).  

Ventilationslösningen består oftast av mekanisk ventilation med hög värmeåtervinning för 

tillvaratagande av värmen i frånluft (Blomsterberg, 2009). Lufttäthet är en viktig parameter i 

passivhus, detta för att undvika onödigt läckage. Förväntat behov av friskluft ska tillföras via 

ventilationskanaler, inte klimatskalet. Maximalt läckflöde för passivhus är 0,3 l/sm2 vid 50 Pa, 

enligt SS-EN 13839 (Blomsterberg, 2009). 
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Appendix B: Beskrivning av brandförsök i Kurikka 
Nedan följer beskrivning brandförsöken i Kurikka. 

 

Geometri 

Brandförsöken genomfördes i en lägenhet i ett flerbostadshus med fyra tre våningar och en 

källare. Försökslägenheten låg i markplan och utgjordes av ett vardagsrum, sovrum, kök, badrum, 

korridor och klädkammare. Arean var 58,6 m2 och höjden var 2,57 meter. Omslutningsarean 

(inkluderat golv och tak) var 165 m2. Ytterväggarna bestod av betong där väggar till angränsande 

lägenheter var 0,16 meter tjocka, och väggar ut mot det fria var 0,20 meter. Vägg mellan 

vardagsrum och balkong bestod av treglasfönster samt betongisoleringselement. Övriga 

innerväggar var lättväggar av trä. Ytterdörren bestod av två-dörr-system där dörr mot lägenhet 

öppnades inåt och yttre dörr öppnades ut mot trapphuset. Detta är en vanligt förkommande 

lösning i finska byggnader från 70-talet (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016).  

 

Ventilationslösning 

Lägenheten var utrustad med tre frånluftsdon; ett i klädkammaren, ett i vardagsrummet och ett 

i köksfläkten (köksfläktens don var stängt under samtliga försök). 13 brandförsök genomfördes 

och ventilationslösningen varierades mellan; öppen ventilation (demonterade don), normal 

ventilation med monterade ventiler samt stängd ventilation, se Figur B.1 (Hostikka & Kallada 

Janardhan, 2016). 

 

 
Figur B.1 Ventilationslösningar under brandförsök. Från vänster till höger: öppen ventilation med demonterade don; normal 

ventilation med monterade don, stängd ventilation. Källa: (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016) 

Läckage 

Läckagemätningar genomfördes med Blower-door-metoden innan brandförsöken genomfördes. 

Tryckskillnad skapades mellan utrymmet och omgivningen med hjälp av en fläkt som antingen 

blåser in, eller suger ut luft. Altandörren användes för läckagemätningarna och övriga 

läckagevägar och otätheter stängdes under mätningen (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016).  

 

Läckagemätningarna genomfördes i lägenheten när temperaturen inomhus var 16°C, byggnaden 

hade varit ur bruk i flertalet veckor (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

Luftpermeabilitet anger en byggnads täthet. Genom att dividera volymflöde vid 50 Pa övertryck 

med omslutningsarea ges lufttätheten. Se Ekvation B1. 
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𝑞50 = �̇�/𝐴𝑜𝑚𝑠     (B1) 

 

där 𝑞50 är luftpermeabilitet, �̇� är volymflöde och 𝐴𝑜𝑚𝑠 är omslutningsarea (Hostikka & Kallada 

Janardhan, 2016). 

 

Figur B.2 visar resultat från utförda läckagemätningar.  

 

 
Figur B.2 Resultat av utförda läckagemätningar. Källa: (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016, Appendix A, s. 4) 

 
En byggnads täthet kan även beskrivas genom läckageareans storlek. En byggnad med hög 

lufttäthet har liten läckagearea medan en byggnad med sämre lufttäthet har stor läckagearea. Från 

Ekvation B2, där �̇� är volymflöde, 𝐶𝑑 är utsläppskoefficient, 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘  är läckagearean, 𝜌 är densitet 

och ∆𝑝  är tryckdifferensen vid uppmätt volymflöde, beräknades läckagearean för 

försökslägenheten (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

�̇�|∆𝑝| = 𝐶𝑑 ∙ 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘 ∙ (
2|∆𝑝|

𝜌
)

0,5
    (B2) 

 

Följande antaganden gjordes; 𝐶𝑑 = 0,6, 𝜌 = 1,3 𝑘𝑔/𝑚3 , ∆𝑝 = 50 𝑃𝑎, vid mätning av �̇� =

0,12 𝑚3/𝑠 (från Figur B.2) gav 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑘 = 0,023 𝑚2 (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

Brandbelastning 

Brandförsöken genomfördes med n-heptan (test 1-10) och PUR-madrass (test 11-13). Tre liter 

n-heptan hälldes ut i ett kvadratisk kärl om 0,7x0,7 meter med en höjd på 0,21 meter. Bränslet 

hälldes ut på ett lager vatten för jämnare fördelning i kärlet. Kärlets placering visas i Figur 1.1 

(Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

Utförda mätningar 

Under brandförsöken mättes gastryck, gastemperatur, koncentrationer av syre, koldioxid och 

kolmonoxid samt temperatur och gashastighet i frånluftsdon (Hostikka & Kallada Janardhan, 

2016). 

 

Tryckskillnad mellan lägenhet och omgivning mättes med hjälp av trycksändare på 1,8 meters 

höjd på två ställen i lägenheten; vardagsrum respektive kök. För mätning av gastemperatur 

användes två ”träd” av K-termoelement på två ställen i lägenheten; i kökets mitt och 

vardagsrummets ena hörn. Fem termoelement placerades i höjdled, på ett avstånd av 0,5 meter 

mellan varandra. Samma typ av termoelement användes i ventilationsdonen (i klädkammare och 
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badrum) för mätning av gastemperatur i frånluftskanalerna. Koncentrationer av syre, koldioxid 

och kolmonoxid mättes på 1,7 meters höjd i vardagsrummets ena hörn (bredvid 

termoelementen). För mätning av gashastigheter i frånluftskanaler användes tvåriktade sonder. 

För att underlätta montering av utrustning förlängdes ventilationskanalerna med 0,5 meter in i 

rummet, se Figur B.1. Detta gjordes även för att erhålla mer tillförlitliga mätresultat av 

hastigheterna i ventilationskanalerna (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

Under försöken med n-heptan mättes bränslets mass loss rate �̇�(𝑡). Genom att placera kärlet på 

en våg kunde massan mätas under hela försöket. Med hjälp av denna data uppskattades därefter 

HRR för varje försök. Se Ekvation B3 (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016): 

 

�̇� = �̇� ∙ 𝜒 ∙ Δ𝐻𝑐     (B3) 

 

där �̇� är HRR, �̇� är mass loss rate, 𝜒 är förbränningseffektiviteten och Δ𝐻𝑐 är complete heat of 

combustion. Antagande om fullständig förbränning gjordes, vilket ger 𝜒 = 1. Värdet av Δ𝐻𝑐 för 

n-heptan antogs vara 43,5 MJ/kg (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 

 

Experimentellt tillvägagångssätt 

Test 1-10 genomfördes på samma sätt. Innan brandförsöket stängdes dörrarna till lägenheten och 

mätdatainstrument startades. En brandman, utrustad med andningsapparat, hällde n-heptan i 

kärlet, väntade på att vågen stabiliserades, sedan antändes bränslet med hjälp av en gasbrännare. 

Brandmannen befann sig i lägenheten under hela försöket (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016).  

 

Test 11-13 genomfördes med PUR-madrass där test 12 genomfördes i klädkammaren (Hostikka 

& Kallada Janardhan, 2016). 

 

Validering i FDS 

Förmåga att med FDS simulera läckage och enklare ventilationssystem validerades med FDS 

version 6.3.2 (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). 



   APPENDIX C sida 1(4) 

Appendix C: Indatafil i FDS 
Följande indatafil har använts för simulering i FDS. Ursprungsfil är skapad av R. K. Janardhan 

(personlig kommunikation, 8 april 2019). Text i fetstil är parametrar som varierats för 

simuleringarna. 

 

 
&HEAD CHID='Exp_Test_3', TITLE='Test 1 of the Kurikka fire experiments' / 
 
&MESH ID='K_Test 3', XB=0,5.8,0,12,0,2.6, IJK=58,120,26 / 
 
&TIME T_END=300.0, / 
 
&MISC TMPA =8.0,  HVAC_LOCAL_PRESSURE=.FALSE. /  
DT_HVAC=2 was the original parameter specified. This parameter was removed in FDS 6.7.0.  
It would be good to test the new parameter HVAC_LOCAL_PRESSURE=.FALSE. 
 
 
&INIT XB=0,5.8,0,12,0,2.6, TEMPERATURE = 16 / 
 
&DUMP   SMOKE3D = .TRUE.,  
  NFRAMES = 100, 
  DT_PART = 1.0, 
  DT_HRR  = 1.0, 
  DT_DEVC = 1.0, 
  DT_SLCF = 1.0, 
  DT_BNDF = 1000000, 
  DT_PL3D = 1000000, 
  DT_ISOF = 1000000, 
 
&PRES  MAX_PRESSURE_ITERATIONS = 50, 
  VELOCITY_TOLERANCE = 0.001, 
  CHECK_POISSON=.TRUE., 
  RELAXATION_FACTOR = 1 / 
 
  
------------------------ FIRE SPECIFICATIONS --------------------------- 
 
&REAC  FUEL = 'N-HEPTANE' 
  CO_YIELD = 0.01, SOOT_YIELD = 0.037 / 
  FYI: HEPTANE = C7H16 
 
&SURF ID= 'fire', HRRPUA=1430, COLOR='RED',  TMP_FRONT=98.0, RAMP_Q='PoolRamp'/  
&RAMP ID='PoolRamp', T=0.0,   F=0.0 / 
&RAMP ID='PoolRamp', T=21.0,  F=0.8 /  
&RAMP ID='PoolRamp', T=30.0,  F=1.0 /  
&RAMP ID='PoolRamp', T=130.0, F=1.0 /  
&RAMP ID='PoolRamp', T=174.0, F=0.5 /  
&RAMP ID='PoolRamp', T=182.0, F=0.0 /  
&RAMP ID='PoolRamp', T=360.0, F=0.0 / 
 
&VENT XB = 3.9,4.6 , 8.8,9.5 , 0.0,0.0, SURF_ID='fire', IOR=3, COLOR='RED' / 
&OBST XB = 3.9,3.9 , 8.8,9.5 , 0.0,0.2 / 
&OBST XB = 4.6,4.6 , 8.8,9.5 , 0.0,0.2 / 
&OBST XB = 3.9,4.6 , 8.8,8.8 , 0.0,0.2 / 
&OBST XB = 3.9,4.6 , 9.5,9.5 , 0.0,0.2 / 
 
--------------------------------- LEAKAGE ------------------------------- 
 
&ZONE XB=0,5.8,0,12,0,2.6, LEAK_AREA(0) =0.0234,0.0095 /  
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----------------- EXHAUST DUCT CLOSET (tagits bort/behållts) ------------ 
 
&HVAC ID='ClosetDuct1', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='ClosetNode','ClosetOutNode', AREA=0.01227, 
LENGTH=0.4, ROUGHNESS=0.001, LOSS=0,0 /   
&HVAC ID='ClosetDuct2', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='ClosetOutNode', 'AmbientNode1', AREA=0.01227, 
LENGTH=8, ROUGHNESS=0.001, LOSS=2,2 / 
 
&VENT ID='ClosetVent', XB = 5.4,5.6 , 4.6,4.8 , 2.6,2.6, SURF_ID='HVAC',COLOR='RED' / 
&HVAC ID='ClosetNode', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='ClosetDuct1', VENT_ID='ClosetVent', LOSS=0,0 / 
&HVAC ID='ClosetOutNode', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='ClosetDuct1','ClosetDuct2', LOSS =0,0, 
XYZ=5.5,4.5,2.6 / 
&HVAC ID='AmbientNode1', TYPE_ID ='NODE', DUCT_ID='ClosetDuct2', AMBIENT=.TRUE., LOSS=1,1, XYZ = 
5.8,8.5,8.0 / 
 
--------------- EXHAUST DUCT BATHROOM (tagits bort/behållts)------------- 
 
&HVAC ID='BRDuct1', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='BRNode','BROutNode', AREA=0.01227, LENGTH=0.4, 
ROUGHNESS=0.001, LOSS=0,0 /   
&HVAC ID='BRDuct2', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='BROutNode', 'TeeNode', AREA=0.01227, LENGTH=8, 
ROUGHNESS=0.001, LOSS=3,3 / 
 
&HVAC ID='BRNode', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='BRDuct1', VENT_ID='BRVent', LOSS=0,0 / 
&HVAC ID='BROutNode', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='BRDuct1','BRDuct2', LOSS =0,0, XYZ=0.7,7.72,2.3 / 
 
&VENT ID='BRVent', XB = 0.6,0.8 , 7.8,7.8 , 2.2,2.4, SURF_ID='HVAC', COLOR='RED' / 
 
&HVAC ID='TeeNode', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='BRDuct2','RoofDuct', LOSS=1.0,1.0, XYZ=6.0,7.72,7.0  /   
&HVAC ID='RoofDuct', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='TeeNode','AmbientNode', LENGTH=1.0, AREA=0.049, 
LOSS=0.0,0.0, ROUGHNESS=0.001  / 
&HVAC ID='AmbientNode', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='RoofDuct', AMBIENT=.TRUE., XYZ=6.0,7.72,8.0, LOSS 
= 1,1 / Ambient node located on the roof of the building.  
 
----------------------------- GEOMETRY ----------------------------------  
Back Wall 
&VENT MB = 'YMIN',  SURF_ID='L_CONCRETE',’CONCRETE_1’ / 
OBST XB = 0.0,5.8 , 0.0,0.0 , 0.0,2.6, 
 
Right Wall  
&VENT MB='XMAX', SURF_ID='L_CONCRETE' / 
OBST XB = 5.8,5.8 , 0.0,12 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE_1' / 
 
Front Wall - Living room 
&VENT MB='YMAX', SURF_ID='L_CONCRETE' / 
OBST XB = 2.02,6.0 , 12,12 , 0.0,2.6, SURF_ID='L_CONCRETE' /  
 
Center wall - Kitchen and Bedroom 
&OBST XB = 2.6,2.6 , 0.0,4.4 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE' / 
 
Left Wall - Kitchen 
&VENT MB='XMIN', SURF_ID='L_CONCRETE' / 
OBST XB = 0.0,0.0 , 0.0,4.4 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE_1' /  
 
Front Wall - Kitchen 
&OBST XB = 0.0,1.55 , 4.4,4.4 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE' /  
 
Front Wall - Bedroom 
&OBST XB = 3.65,6.0, 4.4,4.4 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE' /  
 
 
Closet 
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&OBST XB = 4.0,6.0, 6.2,6.2 , 0.0,2.6, SURF_ID='MDF' / 
 
Front Wall- Closet 
&OBST XB = 4.0,4.0 , 5.2,6.2 , 0.0,2.6, SURF_ID='MDF' / 
 
Center Wall 1 - Living room/Bathroom 
&OBST XB = 2.02,2.02 , 6.2,7.8 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE_1' / 
 
Center Wall 2 - Living room/Bathroom 
&OBST XB = 2.02,2.02, 7.8,12, 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE_1' / 
 
Left Wall - Bathroom 
&OBST XB = 0.0,0.0 , 6.2,7.8 , 0.0,2.6, SURF_ID='L_CONCRETE',’CONCRETE_1’  / 
 
Back Wall - Bathroom 
&OBST XB = 0.0,2.02 , 7.8,12 , 0.0,2.6, SURF_ID='L_CONCRETE',’CONCRETE_1’  / 
 
Front Wall - Bathroom 
&OBST XB = 0.0,1.2 , 6.2,6.2 , 0.0,2.6, SURF_ID='CONCRETE' /  
 
Roof 
&VENT MB = 'ZMAX', SURF_ID= 'RCONCRETE' / 
 
Door 
&OBST XB=0,0, 4.4,6.2, 0.0,2.6 , SURF_ID='L_CONCRETE' / 
 
 
---------------------- MATERIAL SPECIFICATIONS -------------------------- 
 
&MATL ID = 'CONCRETE', 
 FYI     = 'Quintiere, Fire Behavior, 
Table 7.6' 
 CONDUCTIVITY   = 0.7, 
    SPECIFIC_HEAT  = 0.75, 
    DENSITY        = 2200. / 
  
&SURF ID = 'CONCRETE',  
 MATL_ID = 'CONCRETE', 
 THICKNESS = 0.16, 
 BACKING = 'EXPOSED' 
 COLOR = 'BEIGE' / 
  
&SURF ID = 'CONCRETE_1', /Har använts när yttervägg ej läcker 
 MATL_ID = 'CONCRETE', 
 THICKNESS = 0.2, 
 BACKING = 'VOID' 
 COLOR='BEIGE' /   
 
&SURF ID = 'L_CONCRETE', /Har använts när yttervägg läcker 
 MATL_ID = 'CONCRETE', 
 THICKNESS = 0.2, 
 BACKING = 'VOID' 
 COLOR='BEIGE' 
 LEAK_PATH=1,0 /   
  
&SURF ID = 'RCONCRETE',  
 MATL_ID = 'CONCRETE', 
 THICKNESS = 0.2, 
 BACKING = 'VOID' 
 TMP_INNER=20, 
 COLOR='BEIGE' /    
  
&MATL ID = 'MDF', 
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 FYI    = 'Makeitfrom.com' 
 CONDUCTIVITY   = 0.3, 
    SPECIFIC_HEAT = 1.7, 
     DENSITY        = 750.0 / 
  
&SURF ID = 'MDF',  
 MATL_ID = 'MDF', 
 THICKNESS = 0.1, 
 BACKING = 'EXPOSED' 
 COLOR='BEIGE' /   MEDIUM DENSITY FIBERBOARD 
 
-------------------------------------------------------------------------  
 
&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX  =3.0 / 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=3.2 / 
&SLCF QUANTITY='HRRPUV', PBY=9.0 / 
 
&DEVC ID='PRESS1', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=4.02,10.4,2.0 /  
&DEVC ID='PRESS2', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=0.82,2.0,2.0 / 
 
&DEVC ID='PRESS1AVG', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=4.02,10.4,2.0, TIME_AVERAGED=.FALSE. /  
&DEVC ID='PRESS2AVG', QUANTITY='PRESSURE', XYZ=0.82,2.0,2.0, TIME_AVERAGED=.FALSE. / 
 
Thermocouple 
&PROP ID='TC', BEAD_DIAMETER=0.0015 / 
 
&DEVC ID='TEMP11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.4,6.8,0.5 /  
&DEVC ID='TEMP12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.4,6.8,1.0 /  
&DEVC ID='TEMP13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.4,6.8,1.5 /  
&DEVC ID='TEMP14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.4,6.8,2.0 /  
&DEVC ID='TEMP15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.4,6.8,2.5 /  
 
 
 
&TAIL /
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Appendix D: Beskrivning av simuleringsmodell 
Parametrar som justerats för anpassning till denna studies syfte är lufttäthet, ventilationslösning 

samt antal läckagevägar. Geometri, gridstorlek, brandkälla, omslutningsareornas material och 

ventilationssystemets utformning har ej justerats och värden är samma som ursprunglig indatafil 

av R. K. Janardhan (personlig kommunikation, 8 april 2019). 

 

Lufttäthet 
Med resultat från genomförda läckagemätningar i försökslägenheten från Figur B.2 har 

lufttätheten för försökslägenheten beräknas med Ekvation B1. Försökslägenhetens 

omslutningsarea var 165 m2 och volymflödet (läckflöde) vid 50 Pa var 0,12 m3/s (Hostikka & 

Kallada Janardhan, 2016) vilket gav lufttäthet på 0,73 l/sm2.  

 

Lufttäthet för passivhus är maximalt 0,3 l/sm2 och med Ekvation B1 har volymflödet för 

passivhus, med motsvarande omslutningsarea som försökslägenhet, beräknats till 0,05 m3/s. 

Ekvation B2 ger en läckagearea för passivhus på 0,0095 m2.  

 

Ventilationslösning 

Ventilationslösning har varierats mellan öppna samt helt stängda ventilationskanaler. Enligt 

Hostikka & Kallada Janardhan (2016) är förlustkoefficienter för kanaler och individuella 

komponentförluster uppskattade eftersom ventilationssystemet inte kunde verifieras på plats.  

 

I FDS dimensioneras inte ventilationssystem i beräkningsdomänen, istället används en Heat 

Ventilation Air Condition (HVAC)-beräknare för simulering av ventilationsflöden. Antal 

ventilationskanaler, dess längd, likväl som knutpunkter och andra komponenter är angivna enligt 

system i Hostikka & Kallada Janardhan (2016). 

 

Läckageväg 

I ursprunglig indatafil utgjordes läckageväg endast av vägg mellan vardagsrum och balkong, 

övriga ytterväggar har ansetts täta (Hostikka & Kallada Janardhan, 2016). Enligt McGrattan et al. 

(2019b) är inga konstruktioner eller väggar helt täta. Av denna anledning har simuleringar 

genomförts med en ytterväggvägg som läckageväg samt alla yttervägar som läckagevägar. 

 

Tabell D.1 sammanfattar ovan information och varje scenario.  

 
Tabell D.1 Simuleringar utförda i FDS med varierande parametrar 

Scenario Byggnadstyp Lufttäthet 

[l/sm2] 

Läckagearea 

[m2] 

Läckflöde 

[l/s] 

Ventilations-

lösning 

1 Försökslägenhet 0,73 0,0234 120 Öppen 

2 Passivhus 0,30 0,0095 50 Öppen 

3 Försökslägenhet 0,73 0,0234 120 Stängd 

4 Passivhus 0,30 0,0095 50 Stängd 

Varje scenario har två simuleringar genomförts: en simulering med allt läckage genom en yttervägg samt en simulering med allt 

läckage fördelat på alla ytterväggar. 
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