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Sammanfattning 

När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart 

standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen 

beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. 

Standardbrandkurvan definierades för över 100 år sedan i en tid när kunskapen om 

branddimensionering var bristfällig. Dagens standardbrandkurva är till viss del modifierad men 

ser i stort sett ut på samma sätt som för 100 år sedan. 

Ett annat sätt att dimensionera byggnadsdelar på är teoretiskt med hjälp av de parametriska 

brandkurvorna och materialmodellerna i Eurokoderna. I EN 1991-1-2 bilaga A presenteras en 

beräkningsmetod, Eurokodmodellen, som resulterar i temperatur-tidkurvor. Denna metod tar 

hänsyn till hur den slutgiltiga rumsgeometrin och brandlasten ser ut och till skillnad från 

standardbrandkurvan innehåller den dessutom en avsvalningsfas. Därav anses de parametriska 

brandkurvorna beskriva verkliga bränder bättre än vad standardbrandkurvan gör. I detta arbete 

har temperaturutvecklingen i lägenhets- och rumsbränder, baserade på riktiga 

lägenhetsgeometrier, beräknats med Eurokodmodellen i syfte att jämföra temperatur-tidkurvorna 

med standardbrandkurvans temperaturexponering. 

Arbetet påbörjades med en litteraturstudie för att ge en djupare förståelse inom ämnet. Därefter 

samlades ritningar in från riktiga lägenheter som låg till grund för ett ritningsunderlag. 

Ritningsunderlaget användes sedan som input till beräkningsmetoden i EN 1991-1-2  

bilaga A. För att underlätta beräkningarna skapades ett beräkningsdokument i Excel enligt 

Eurokodmodellen, där alla beräkningarna genomfördes.  

Fyra olika scenarier skapades som innefattar två olika termiska trögheter samt två olika 

öppningsfaktorer för varje termisk tröghet. Anledningen till det var att det ansågs intressant att 

beakta i vilken utsträckning dessa två parametrar påverkar brandförlopp. Det resulterade i att 

scenario 3 med lägre termisk tröghet och högre öppningsfaktor var det scenario med kraftigast 

brandförlopp avseende tillväxthastighet och temperatur. I förhållande till standardbrandkurvan 

hade majoriteten av temperatur-tidkurvorna för scenario 3 en snabbare upphettningsfas med 

högre temperaturer fram till påbörjad avsvalningsfas. Scenario 2 med högre termisk tröghet och 

lägre öppningsfaktor resulterade i det motsatta, det vill säga ett längre brandförlopp med lägre 

temperaturer. Vid en jämförelse visar det sig att för majoriteten av kurvorna enligt scenario 2, så 

var temperaturen lägre än standardbrandkurvans under hela brandförloppet.  

Öppningsfaktorn styr vilken mängd syre som kommer in i brandrummet, en högre öppningsfaktor 

betyder mer syre och intensivare brandförlopp. Termiska trögheten reglerar hur långsamt 

brandrummet värms upp, en låg termisk tröghet innebär att brandrummet värms upp snabbare 

och resulterar därmed i högre temperaturer då mindre energi absorberas av väggarna. 

De beräknade lägenhets- och rumsbrändernas temperatur-tidkurvor stämde överlag bättre 

överens med standardbrandkurvan än förväntat. Givet att golv och tak är betong och väggar gips 

samt att brandlasten som definierats av Boverket är korrekt, är slutsatsen att standardbranden 

fungerarar bra i de flesta fallen. Dock är tillväxthastigheten i standardbranden lägre i vissa av 

scenarierna men har i många fall en temperatur vid 60 minuter som överstiger scenariernas. Det 

finns dock utrymme för utveckling av brandmotståndstester då en mängd av de beräknade 

lägenhets- och rumsbränderna översteg standardbrandkurvan under tidsperioder på över 30 

minuter, något som hade kunnat äventyra de brandskyddstekniska kraven. Men eftersom 
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majoriteten av de beräknade bränderna understeg standardbrandkurvan kan kraven och 

standardbrandkurvan oftast anses överdimensionerade utifrån genomfört arbete. 

Nyckelord: Standardbrandkurvan, parametrisk brand, lägenhetsbränder, Eurokodmodellen.  
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Abstract 

When construction parts are tested in order to try and classify the fire resistance, the standard fire 

curve is almost only used. The standard fire curve defines exposure from temperature over time. 

The fire exposure is described in the European standard EN 1363-1 and in the international 

standard ISO 834. The standard fire curve was defined for over 100 years ago, in a time when the 

knowledge in fire design was inadequate. Now days the standard fire curve is a bit modified, but 

it almost remains the same as the fire curve defined for 100 years ago. 

Another way to design construction parts is theoretical by using parametric fire curves and the 

material models in the Eurocodes. In EN 1991-1-2 appendix A, a method to calculate parametric 

fire curves is presented, the method results in temperature-time curves and is known as the 

Eurocode model. This method considers the final room geometry and fire load, it also contains a 

cooling phase unlike the standard fire curve. Therefore, the Eurocode model is considered to be 

better at describing real fires. Compartment and room fires based on geometries from real 

apartments, will be calculated with the Eurocode method in order to compare the temperature-

time curves against the exposure of the standard fire curve. 

The project started with a study of former literature to give a deeper understanding in the current 

subject. After that, real apartment drawings were collected to represent real apartments. The 

drawings were then used as input for the calculation method in EN 1991-1-2  

appendix A. To calculate in a more effective way an Excel spread sheet was created for the 

calculation method according to the Eurcode model, which later has been used for all calculations. 

Four different scenarios were created, including two different thermal inertia and two different 

opening factors for each thermal inertia. The reason why was that it seemed to be interesting to 

examine in what extent these parameters affect a fire. It resulted in that scenario 3, the scenario 

with a lower thermal inertia and a higher opening factor, were the scenario with the fastest 

growing fire and with the highest temperatures. In comparison with the standard fire curve, 

scenario 3 had a majority of fires that exceeded the standard fire curve’s temperatures until the 

cooling phase begun. Scenario 2 which had a higher thermal inertia and a lower opening factor 

resulted in the opposite, that is a fire burning during a longer time with overall lower 

temperatures. In comparison with the standard fire curve scenario 2 had a majority of fires with 

lower exposure of temperature than the standard fire curve, during the entire time of fire. 

The opening factor controls which amount of oxygen that flows in to the fire compartment, an 

increase of the amount of oxygen leads to a more intensive fire. The thermal inertia controls how 

slowly something gets warmed up, a lower thermal inertia means that the fire compartment warms 

up faster and resulting in higher temperatures as less energy is absorbed by the walls. 

The calculated compartment and room fires temperature-time curves was in a better agreement 

with the standard fire curve than expected. Given that the floor and roof is concrete, the walls is 

gypsum and together with the assumption that the fire load defined by Boverket is correct, is the 

conclusion that the standard fire works well in most cases. However, the fire growth rate is lower 

for the standard fire than for some calculated cases but have a temperature at 60 minutes that 

exceeds most of the calculated cases at the same time. The fire resistance tests can still develop 

since a big amount of the calculated temperature-time curves exceeded the standard fire curve in 

periods of time over 30 minutes, something that could affect the fire protection requirements. But 

the majority of the calculated fires had an exposure of temperature under the standard fire curve. 
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Therefore, the standard fire and the requirements can sometimes be considered oversized based 

on the work that been done. 

Key words: The standard fire curve, parametric fire, compartment fires, the Eurocode model.  
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Teckenförklaring 

𝐴𝑓 – Golvarea 

𝐴ℎ – Area för horisontella öppningar 

𝐴𝑗 – Arean för brandrummets omslutningsyta j utan eventuella öppningars area 

𝐴𝑣 – Öppningsarea  

𝐴𝑡 – Total omslutningsarea  

𝑏 – Termisk tröghet 

𝑏1 – Termisk tröghet för skikt 1 i väggen, där skikt 1 är innerst mot rummet 

𝑏2 – Termisk tröghet för skikt 2 i väggen 

𝑏𝑗 – Termisk tröghet för omslutningsyta j 

𝑏𝑣 – Faktor som tar hänsyn till de vertikala öppningarnas area i förhållande till brandrummets 

golvarea 

𝑐 – Specifik värme 

𝐻 – Rumshöjd 

ℎ𝑒𝑞 – Uppskattad genomsnittlig fönsterhöjd 

𝑘 – Korrigeringsfaktor som används i EN 1991-1-2 bilaga A 

𝑘𝑏 – Omvandlingsfaktor som tar hänsyn till termisk tröghet  

𝑘𝑐 – Korrigeringsfaktor som tar hänsyn till konstruktionens olika material 

𝑂 – Öppningsfaktor 

𝑂𝑙𝑖𝑚 – Öppningsfaktor vid bränslekontrollerade bränder 

𝑞𝑓,𝑑 – Dimensionerande brandlast relaterad till golvarean 

𝑞𝑡,𝑑 – Dimensionerande brandlast relaterad till omslutningsarean 

𝑠1 – Tjocklek för skikt 1 i väggen, där skikt 1 är innerst mot rummet 

𝑠𝑙𝑖𝑚  – Begränsande väggtjocklek 

Tf – Brandgastemperatur 

T∞ – Rumstemperatur 

𝑡 – Tid 

𝑡∗ – Korrigerad tid som tar hänsyn till brandrummets geometri och termiska egenskaper 

𝑡𝑒,𝑑 – Ekvivalent tid för brandexponering 

𝑡𝑓𝑖,𝑑 – Dimensionerande brandmotstånd 
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𝑡𝑙𝑖𝑚  – Begränsande tid som väljs beroende på brandens tillväxthastighet 

𝑡𝑚𝑎𝑥 – Tid vid maxtemperatur  

𝑡𝑚𝑎𝑥
∗  – Korrigerad tid för beräkning av maxtemperaturen 

𝑤𝑓  – Ventilationsfaktor 

𝑥 – Faktor som tar hänsyn till om branden är bränslekontrollerad vid avsvalningsstadiet i  

EN 1991-1-2 bilaga A 

𝛼ℎ – Area för horisontella öppningar i taket relaterad till golvarean 

𝛼𝑣 – Area för vertikala öppningar i fasaden relaterad till golvarean 

𝛤 – Faktor som tar hänsyn till brandrummets geometri och termiska egenskaper 

𝛤𝑙𝑖𝑚 – Begränsande faktor som tar hänsyn till brandrummets termiska egenskaper och geometri 

vid bränslekontrollerade bränder 

𝜆 – Termisk konduktivitet  

𝜌 – Densitet 

𝜃𝑔 – Brandgastemperatur som beräknas i upphettningsfasen i Eurokod 1991-1-2 bilaga A 

𝜃𝑚𝑎𝑥 – Maxtemperatur i brandrummet 

Förkortningar 

ASTM – American Society for Testing and Materials, amerikansk standardiseringsorganisation 

BBR – Boverkets byggregler 

DIN – Deutsches Institut für Normung (Tysklands institut för standardisering)  

EKS – Europeiska konstruktionsstandarder  

EN – European standards (europeiska standarder) 

ISO – International Organization for Standardization (Internationella organisationen för 

standardisering) 

PBF – Plan och byggförordningen 

REI 60 – Brandskyddstekniskt krav där R står för bärförmåga, E för integritet, I för isolering 

och 60 anger tiden kraven ska uppfyllas 

Nomenklatur 

Brandrummet 

Det rum där branden pågår. 
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Dimensionerande brand 

”Brandförlopp som används för dimensionering av brandskydd, t.ex. bärförmåga. 

Brandförloppet kan vara olika beroende på dimensioneringens ändamål. Anges vanligen i form 

av en effektutveckling eller temperaturförändring som funktion av tid. Dimensionerande 

brandförlopp är beroende av omgivningen där branden utvecklas t.ex. mängd och typ av bränsle, 

ytskikt, rummets konstruktion, ventilationsförhållanden, släcksystem, m.m.” (Boverket, 2008, s. 

8). 

Dimensionerande brandbelastning 

”Den brandbelastning som väljs som dimensionerande värde för att bestämma t.ex. temperatur-

tidkurva vid brandteknisk dimensionering. Värdet bör ge utrymme för osäkerheter i modellen.” 

(Boverket, 2008, s. 8).  

Brandmotstånd 

Den förmågan ett konstruktionselement har att vid en specificerad lastnivå uppnå sin 

lastbärande eller avskiljande funktion vid en specificerad brandexponering (CEN, 2002).  
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1. Inledning 
Innehållet i inledningen redovisar arbetets bakgrund, syfte, frågeställningar, mål och 

avgränsningar. Sist i kapitlet redovisas disposition och läsanvisningar för att underlätta 

läsningen av rapporten. 

1.1. Bakgrund 

Vid dimensionering av brandmotståndet hos byggnadsdelar används nästan uteslutande 

temperaturexponeringen som definieras enligt standardbrandkurvan. Brandexponeringen 

beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 (CEN, 2012) och den internationella standarden 

ISO 834 (CEN, 2002). Brandkurvan används vid tester som ligger till grund för 

brandklassificering av avskiljande samt bärande konstruktionselement med hjälp av den 

temperatur-tidrelation kurvan beskriver (Wickström, 2016). Standardbrandkurvan definierades 

för cirka 100 år sedan av American Society for Testing and Materials (ASTM). När kurvan togs 

fram i USA saknades djupare kunskaper kring vilka parametrar som styr branddynamiken vid 

rumsbränder (Jansson McNamee, 2017). Under åren har vissa modifieringar genomförts men 

dagens kurva är i stort sett identisk med den gamla.  

I Eurokod 1, EN 1991-1-2, finns parametriska brandkurvor som i grunden är en utveckling av de 

kurvor som Magnusson och Thelandersson (1970) tog fram. Kurvorna parametriserades sedan av 

Wickström (Wickström, 1985). Kurvorna som är empiriskt framtagna beskriver både 

upphettningsfasen och avkylningsfasen, till skillnad från standardbrandkurvan som ökar 

logaritmiskt utan avsvalningsfas. Ekvationerna tar bland annat hänsyn till öppningsfaktor och 

termisk tröghet för det slutna brandrummets väggar, golv och tak (CEN, 2002). 

Standardbrandkurvan grundar sig ursprungligen på temperaturmätningar från eldning i stora 

testugnar (Thuresson, 2009). Därmed skulle det vara av intresse att studera hur pass bra 

standardbrandkurvan beskriver övertända bränder i verkligheten. Detta projekt handlar om att 

jämföra standardbrandkurvan med olika brandscenarier beräknade enligt Eurokodmodellen med 

parametrar från ritningar av ett urval av lägenheter. 

1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en bild av exponeringen som standardbrandkurvan 

innebär jämfört med lägenhetsbränder beräknade med den mer verklighetstrogna modellen i 

Eurokoden, vad gäller både temperatur och varaktighet. 

1.2.1. Frågeställningar 

Nedan presenteras de frågeställningar som examensarbetet har för avsikt att studera och 

analysera: 

• Hur påverkas brandutvecklingen beroende på till exempel öppningsfaktor, väggmaterial 

samt golvarea för analyserat lägenhetsbestånd, vilka parametrar har störst betydelse? 

• Hur väl överensstämmer standardbrandkurvan jämfört med Eurokodmodellen som anses 

beskriva brandscenarier i lägenheter mer verklighetstroget, för olika lägenhetsgeometrier 

och material? 

• Vilka brandscenarier ger snabb respektive långsam brandutveckling med beräkningar 

genomförda enligt Eurokodmodellen? 
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1.3. Avgränsningar 
Avgränsningar för arbetet var att enbart utgå ifrån Eurokodmodellen som finns i  

EN 1991-1-2 bilaga A samt bilaga F för ekvivalent tid för brandexponering vid beräkning av 

olika lägenhetsbränder.  

Bränderna antas utgöras av övertända bränder som brinner ut av sig själva, det vill säga att ingen 

släckinsats genomförs (så kallad burnout).  

Två scenarier undersöks, i) hela lägenheter som är involverade i branden samt ii) brand i enskilda 

rum i lägenheter, enbart rum med fönster beaktas i det här arbetet. I det första fallet genomförs 

en förenkling genom att innerväggarna inte inkluderas. Dessutom studeras fyra olika delscenarier 

för respektive huvudscenario där två olika termiska trögheter samt två olika öppningsfaktorer 

används.  

Brandbelastningen för lägenheterna utgår ifrån förenklad dimensionering enligt Boverkets 

byggregler och allmänna råd.  
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1.4. Disposition 
Kapitel 1  Inledning 

Inledningen innefattar en bakgrund som redogör tidigare fakta och forskning inom 

det aktuella ämnet för rapporten. Baserat på bakgrunden definieras ett syfte med 

arbetet, där ingår frågeställningar vilka anses intressanta att undersöka. För att 

kunna besvara frågeställningarna och fullfölja syftet med arbetet har sedan 

avgränsningar fastställts. 

Kapitel 2 Metod 

Under metod presenteras en argumentation för valt tillvägagångssätt och hur 

datainsamling samt analys gått tillväga. Kapitlet innehåller även ett avsnitt för 

källkritik av metodval. 

Kapitel 3 Teori 

Grundläggande fakta och teori som ger en bakgrund och förståelse för 

branddynamik, standardbrandkurvan och parametrisk brand, samt eventuell 

problematik angående dessa redovisas i teorin.  

Kapitel 4 Resultat  

Kapitlet redovisar resultatet för beräkningarna utförda med Eurokodmodellen med 

indata från ritningsunderlaget på en mängd lägenheter. Resultatet utgörs till stor del 

av tabeller och grafer med tillhörande beskrivande text. Jämförelser med 

standardbrandkurvan presenteras även. 

Kapitel 5 Analys/diskussion 

I kapitlet genomförs en analys och diskussion kring teorier och resultatet på 

beräkningarna för att ge en beskrivande bild av vad som har åstadkommits samt 

författarens tankar angående resultatet. Författarens tolkning av genomfört arbete 

står här i fokus. Dessutom föreslås idéer för fortsatt arbete. 

Kapitel 6 Slutsatser 

Kapitlet summerar utfört arbete vilket inkluderar tidigare kapitel, för att sedan 

kortfattat redovisa det som har uppnåtts i och med arbetet.  
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2. Metod 
I kapitlet presenteras val av tillvägagångssätt samt motivering av valet för att uppnå syftet för 

arbetet. Metoden behandlar även datainsamling, statistisk analys och källkritik. 

2.1. Metodval 

Metoden för det här arbetet började med en litteraturstudie. Enligt Björklund och Paulsson (2012) 

är litteraturstudier till hjälp om ens avsikt är att kartlägga existerande kunskap inom ett område 

för att på så sätt bygga upp en teoretisk referensram. Det är viktigt att poängtera att för en 

litteraturstudie är informationen som samlas in i många fall sekundär, det vill säga att 

informationen har tagits fram i annat syfte än det som är aktuellt för den egna studien (Björklund 

& Paulsson, 2012).  

Nästa del i arbetet var att ta fram en parametrisk brandmodell i Microsoft Excel enligt Eurokod  

1991-1-2 bilaga A och bilaga F. Excelarket användes för beräkningar samt sammanställning av 

resultatet utifrån ritningsunderlaget som samlades in under steget därefter. Beräkningarna 

baserades på tillvägagångssätten i Eurokod 1991-1-2 bilaga A och F samt utifrån regelverk som 

BBR samt EKS, med indata från respektive lägenhetsritning. Därmed har faktorer som 

öppningsfaktor, material och storlek på olika brandrum tagits i beaktning för hur de påverkar 

brandutvecklingen och varaktigheten vid bränder som tillåts gå till övertändning och brinna ut 

utan att någon släckinsats genomförs. Beräkningarna som utfördes enligt ritningsunderlaget och 

Eurokod 1991-1-2 bilaga A och F, resulterade bland annat i temperatur-tidkurvor. I både bilaga 

A och F i Eurokod 1991-1-2 finns det intervall och andra krav för en del parametrar, dessa ska 

uppfyllas för att beräkningarna enligt metoderna ska gälla. Det innebar i sin tur att de lägenheter 

eller rum i ritningsunderlaget som inte uppfyllde dessa intervall och krav uteslöts från 

beräkningarna och är därmed inte en del av resultatet. 

Ett ritningsunderlag samlades in med ritningar på verkliga lägenheter. Syftet med det var att 

möjligheten till att genomföra en jämförelse mellan standardbrandkurvan och temperatur-

tidkurvor på lägenhets- och rumsbränder beräknade med Eurokodmodellen i EN 1991-1-2 bilaga 

A, skulle vara möjlig. I ritningsunderlaget har bland annat, som tidigare nämnts, parametrarna 

öppningsfaktor, termiska egenskaper och storlek på brandrummet beaktas. Anledningen till att 

ett ritningsunderlag upprättades var att studien och beräkningarna skulle vara 

verklighetsbaserade, det vill säga så verklighetsbaserade det går baserat på en beräkningsmodell.  

Två olika huvudscenarier valdes som omfattades av lägenhetsbränder där hela lägenheten är 

involverad samt rumsbränder där enskilda rum med fönster studeras. Vid lägenhetsbränderna 

antogs förenklingen att inte beakta innerväggarna. Även om det inte var realistiskt ansågs ändå 

de olika scenarierna vara intressanta att studera på grund av skillnaderna dem emellan, till 

exempel innerväggarnas påverkan. Vid både beräkningarna för lägenheter och rum jämfördes 

även fyra olika delscenarier, se Tabell 1. Scenarierna innefattade två olika fall av termiska 

egenskaper. I två scenarier omfattades omslutingsareorna för brandrummen av att alla ytor, det 

vill säga väggar, golv och tak, var i betong. De två återstående scenarierna omfattades av 

gipsväggar samt att golv och tak var i betong. Materialen för omslutningsytorna valdes i samråd 

med handledare eftersom scenarierna ansågs vara relativt sannolika i verkligheten. För varje 

scenario med givna termiska egenskaper fanns två delscenarier, det ena att hela fönstret 

förstördes, det vill säga öppnades av branden, och det andra att de lägsta 20 cm på fönsterglaset 

blev kvar, det vill säga att öppningshöjden blev 20 cm mindre än då hela fönstret öppnades. Även 

fönstermodifieringen antogs i samråd med handledare då fenomenet kan inträffa i verkligheten. 
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Att just 20 cm valdes var på grund av att det var den höjden som uppskattningsvis satt kvar när 

det inträffade i verkligheten, men det ska tilläggas att det är ett antaget värde och skulle lika väl 

kunna varit 15 eller 25 cm. 

Tabell 1. Använda scenarier vid beräkning av parametriska lägenhets- och rumsbränder. 

Scenario Väggmaterial Golv- och takmaterial Fönsterstatus 

1 Betong Betong Alla fönster fullt öppna 

2 Betong Betong 20 cm kvar av fönstren i underkant 

3 Gips Betong Alla fönster fullt öppna 

4 Gips Betong 20 cm kvar av fönstren i underkant 

 

I analys- och diskussionsdelen förs därefter en analys och diskussion angående 

standardbrandkurvan EN 1363-1 jämfört med de beräknade temperatur-tidkurvorna enligt 

Eurokodmodellen. Diskussionen berör även relevansen för standardbrandkurvan samt eventuella 

brister i utfört arbete. Slutsatserna kommer till sist att besvara frågeställningarna för studien.  

Metodvalet innebar att både kvantitativa och kvalitativa studier genomfördes med explanativa 

och normativa ambitioner. De explanativa och normativa ambitionerna innebär att ambitionen 

med arbetet är att med hjälp av tidigare studier och forskning förklara och beskriva, för att sedan 

ge vägledning och föreslå åtgärder inom det valda ämnet (Björklund & Paulsson, 2012). Syftet 

med litteraturstudien är att skapa förståelse för vad standardbrandkurvan och Eurokodmodellen 

är, samt beskriva och ge förståelse för hur de kan användas. Detta tillvägagångssätt motsvarar 

vad en kvalitativ studie är enligt Björklund och Paulsson (2012) innebär. Den här studien innehar 

som tidigare nämnts även kvantitativa moment i form av insamlingen av ritningar för lägenheter 

för att skapandet av ett ritningsunderlag till beräkningsmodellen, samt de beräkningar som sedan 

utfördes med beräkningsmodellen. Kvantitativa studier innebär enligt Björklund och Paulsson 

(2012) information som kan mätas eller värderas numeriskt. Ett ritningsunderlag lämpar sig väl 

som information som kan mätas eller värderas eftersom det som samlas in främst består av siffror. 

2.2. Litteraturstudie 
Till att börja med genomfördes en litteraturstudie som beskriver vad standardbrandkurvan och 

Eurokodmodellen är. Litteraturen som ligger till grund för beskrivningen utgörs av internationella 

och europeiska standarder samt tidigare arbeten och forskning som berör det aktuella ämnet. 

Standarder som använts är EN 1363-1 vilket innefattar standardbrandkurvan, EN 1991-1-2 bilaga 

A som innefattar parametrisk brand och EN 1991-1-2 bilaga F för ekvivalent tid för 

brandexponering. Ekvationer för parametrisk brand i EN 1991-1-2 bilaga A och för ekvivalent 

tid för brandexponering i EN 1991-1-2 bilaga F presenteras i teorin med givna ekvationsnummer. 

Dessutom redogör studien hur väl standardbrandkurvan och Eurokodmodellen beskriver riktiga 

bränder samt skillnaderna dem emellan. 

2.3. Ritningsunderlag 

En del i projektet var att skapa ett statistiskt underlag genom att samla in och sammanställa 

ritningar från riktiga lägenhetshus som sedan låg till grund för beräkningarna i Excelarket. 

Tillvägagångssättet för insamlandet av ritningsunderlaget var till att börja med att undersöka 

möjligheten till att erhålla ritningar från den externa handledarens arbetsgivare Brandskyddslaget 

AB. Utifrån det som delgavs togs sedan ett beslut om att fler ritningar behövdes. För ytterligare 

lägenhetsritningar påbörjades sedan sökningar via internet för att inhämta ritningar från olika 

fastighetsägare som var fria att tillgå. Målet för ritningsunderlaget var att hitta en bred skara av 
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lägenheter och rum där parametrar som varieras till exempel kan vara golvarea, antal fönster och 

öppningsarea. Om parametrar som innefattar mått och dimensioner saknades i de insamlade 

ritningarna har programmet Bluebeam Revu 2019 använts. Bluebeam Revu 2019 är ett visnings- 

och redigeringsprogram för pdf-filer, därmed har programmet använts för att mäta saknade 

dimensioner och mått. De lägenheter och rum i ritningsunderlaget som inte uppfyllde kraven som 

ställs i EN 1991-1-2 bilaga A och F, uteslöts från beräkningarna och resultatet. Ett exempel på 

en parameter som innefattar begränsningar i beräkningarna är öppningsfaktor, se avsnitt 3.3.2 

och 3.4 för vilka krav och begränsningar som gäller. Rummen i ritningsunderlaget 

kategoriserades även i typ av rum för att analyser och slutsatser rumstyperna emellan skulle vara 

möjliga att genomföra. Det ritningsunderlag som inhämtats representerar inte hela 

lägenhetsbeståndet, det vill säga alla olika typer av lägenheter som finns i Sverige.  Rapporten är 

inte menad att representera alla lägenheter som finns, däremot kan den ge en inblick i hur de 

beräknade lägenhets- och rumsbränderna med Eurokodmodellen förhåller sig till 

standardbrandkurvan.  

2.4. Statistisk analys 
För behandling av insamlat ritningsunderlag användes Microsoft Excel. I Excel fördes all indata 

in från ritningarna som var relevant för beräkningarna. Utifrån ritningsunderlaget och 

Eurokodmodellen som skapats i Excel genomfördes beräkningar med indata från respektive 

lägenhet och rum. Beräkningarna resulterade sedan i temperatur-tidkurvor som plottades för att 

grafiskt kunna jämföra dem med standardbrandkurvan. Dessutom skapades fördelningsgrafer för 

respektive analyserad parameter. Parametrarna som analyserades var maxtemperatur, tid till 

maxtemperatur, temperatur vid 20 minuter samt ekvivalent tid för brandexponering. 

Fördelningsgraferna visade hur stor andel av lägenhets- eller rumsbränderna som antingen 

översteg eller understeg det jämförvärde som valts för analyserad parameter. Med hjälp av 

fördelningsgraferna underlättades analysen av utfört arbete samt jämförelsen med 

standardbrandkurvan. Fördelningsgraferna skapades genom att först sortera de beräknade 

värdena för respektive parameter efter storleksordning, både för lägenhets- och rumsbränderna. 

Därefter baserat på storleksordningen fick varje lägenhets- eller rumsbrand en frekvens, beroende 

på var i ordningsföljden av lägenhets- eller rumsbränderna det blev placerat. Ett exempel är att 

lägenhetsbranden med lägst maxtemperatur fick frekvensen 1/102 (där 102 är det totala antalet 

lägenheter), lägenhetsbranden med näst lägst maxtemperatur fick frekvensen (1/102)*2, 

lägenhetsbranden med tredje lägst maxtemperatur fick frekvensen (1/102)*3 och så vidare. Sedan 

plottades värdena för analyserad parameter i storleksordning mot erhållen frekvens för samtliga 

lägenheter eller rum i ritningsunderlaget. Indatan från ritningsunderlaget låg även till grund för 

beräkningarna som utfördes enligt EN 1991-1-2 bilaga F för ekvivalent tid för brandexponering. 

Med Excel kunde de beräknade brandkurvorna enligt Eurokodmodellen statistiskt analyseras 

utefter exempelvis standardavvikelse, medelvärden och maxvärden, för att sedan jämföras med 

standardbrandkurvan. 

2.5. Källkritik 
Litteraturstudien har för avsikt att bidra med en förståelse inom det valda ämnet för 

examensarbetet. Det ska dock påpekas att vid en litteraturstudie är ofta informationen som samlas 

in sekundär. Det innebär att informationen som inhämtats i många fall har skrivits i annat syfte 

än för det här arbetet, en aspekt som till viss del kan påverka resultatet. 

Då arbetet är utfört inom en viss tidsram fanns det begränsad tid till att samla in och skapa 

ritningsunderlaget som ligger till grund för beräkningarna, som sedan utfördes med 
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beräkningsmetoderna i EN 1991-1-2 bilaga A och F. Det innebar att ritningsunderlaget inte 

omfattades av ett antal lägenheter och rum i storleksordning tusental eller tiotusental, utan snarare 

i storleksordningen hundratal.  Resultatet kan även ifrågasättas i den meningen att inga åtgärder 

har vidtagits för att ritningsunderlaget skulle vara representativt för Sveriges lägenhetsbestånd.   

Vad gäller beräkningsmetoderna EN 1991-1-2 bilaga A och F som användes för beräkningarna i 

det här arbetet, förutsätts de vara noggrant granskade eftersom de är en del av Eurokods 

standarder.   
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3. Teori 
Avsnittet redovisar en grundläggande teori angående branddynamik samt för de standarder som 

berör examensarbetet. Avsikten är att beskriva och ge en fördjupad bild av standarderna samt 

belysa skillnaderna som finns dimensioneringsmetoderna emellan. 

3.1. Brandförloppet 

Enligt Walton och Thomas kan ett brandförlopp delas in i fem olika stadier, dessa är antändning, 

tillväxt, övertändning, fullt utvecklad brand och avsvalning  (Walton & Thomas, 2002), se  

Figur 1.  

 

Figur 1. Beskrivning av brandförlopp med ett temperatur-tidsamband (Karlsson & Quintiere, 2000). 

3.1.1. Antändning 

Enligt Bengtsson (2013) krävs en brandstiftare för att en brand ska starta, med andra ord en 

tändkälla. Bränder kan även starta via självantändning på grund av hög temperatur. Vid 

självantändning av trä krävs till exempel en temperatur på 500–600˚C. Utifrån att det sedan börjar 

brinna, avgör brandspridningsbenägenheten samt mängden bränsle som finns att tillgå i närheten 

hur utvecklingen av branden fortgår. Det föremål eller den plats som branden startar i kallas för 

initialbranden, det skulle till exempel kunna vara en papperskorg eller soffa. En 

bränslekontrollerad brand innebär att effektutvecklingen styrs utav mängden bränsle som finns 

att tillgå. Om effektutvecklingen istället styrs av syremängden, vilket indirekt innebär 

öppningarnas storlek för brandrummet, kallas branden ventilationskontrollerad. Baserat på dessa 

två effektutvecklingar kan en initialbrand endast fortgå på två sätt genom att antingen avta eller 

fortgå (Bengtsson, 2013).  

3.1.2. Tillväxtsstadiet    

Fortgår förloppet, vilket förloppet gör om tillräckligt med bränsle och syre finns, går branden in 

i tillväxtstadiet och temperaturen ökar succesivt med tiden (Walton & Thomas, 2002). Åqvist 

påpekar att öppningsfaktorn har stor betydelse för en brands utveckling, tillväxthastighet och 

varaktighet (Åqvist, 1998). Öppningsfaktorn förklaras mer i avsnitt 3.3.2.  

3.1.3. Övertändning 

Stadiet därefter är övertändning och förutsätter enligt Bengtsson (2013) att en tillräcklig mängd 

bränsle finns i förhållande till rummets volym för att det ska inträffa. Övriga parametrar som har 
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stor betydelse är effektutvecklingen, väggarnas termiska egenskaper samt ventilationsarean för 

brandrummet. När en övertändning sker går branden oftast från att vara bränslekontrollerad till 

ventilationskontrollerad vilket betyder att det är syretillgången som styr förloppet (Bengtsson, 

2013). Enligt Walton och Thomas kan övertändning kortfattat beskrivas som övergången från 

tillväxtstadiet till en fullt utvecklad brand, där allt brännbart i brandrummet är involverat i 

branden (Walton & Thomas, 2002). 

3.1.4. Fullt utvecklad brand 

Enligt Bengtsson (2013) producerar branden ett överskott av brännbara gaser vid fasen fullt 

utvecklad brand, beroende på att den är ventilationskontrollerad. Det resulterar i att en del av 

förbränningen sker utanför brandrummet och flammor slår ut ur byggnadens öppningar. En fullt 

utvecklad brand fortlöper så länge det finns en tillräcklig mängd bränsle och syre för att 

underhålla förbränningen. Därmed kan fasen pågå under lång tid, ibland i flera timmar 

(Bengtsson, 2013).  

3.1.5. Avsvalningsstadie 

Slutligen intar brandförloppet avsvalningsstadiet. Enligt Walton och Thomas (2002) inträffar 

avsvalningsstadiet när majoriteten av bränslet i brandrummet har förbränts och 

förbränningshastigheten avtar. I det stadiet återgår branden från att vara ventilationskontrollerad 

till bränslekontrollerad (Walton & Thomas, 2002).     

3.1.6. Tvåzons- och enzonsmodeller 

Det totala förloppet innan övertändning sammanfattas som ”pre-flashover stage”, stadiet innan 

övertändning, och kan beskrivas med tvåzonsmodeller enligt Wickström (2016). 

Tvåzonsmodellen kan även användas för att beräkna brandförloppet innan övertändning. När 

branden är bränslekontrollerad bildas det ett brandgaslager vid taket (Bengtsson, 2013), vilket 

utgör den övre zonen. Enligt Karlsson och Quintiere (2000) är den övre zonen i tvåzonsmodellen 

varm medan den nedre zonen är kall. Miljön under brandgaslagret, det vill säga den nedre zonen, 

förblir nästan som vanligt i rumstemperatur (Karlsson & Quintiere, 2000), se Figur 2. Enligt 

Bengtsson (2013) kan en människa i verkligheten bara vistas i den nedre zonen under en kortare 

tid. Respektive zon antas vara enhetligt varma för att beräkningsmodellen ska vara applicerbar. 

(Wickström, 2016)   

 

Figur 2. Tvåzonsmodell (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Enligt Wickström (2016) kan enzonsmodeller användas för att beskriva och beräkna 

brandförloppet som sker efter övertändning (Post-flashover stage). Som tidigare nämnts enligt 

Walton och Thomas (2002), är hela brandrummet involverat i branden efter övertändning. Enligt 

Wickström (2016) antas hela brandrummet vara enhetligt varmt för att enzonsmodellen ska gälla, 
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jämfört med Figur 2 för tvåzonsmodeller där två olika zoner antas vara enhetligt varma var för 

sig. I enzonsmodeller används temperatur-tidkurvor för att beskriva brandförloppet, standarder 

som EN 1363-1, ISO 834 och ASTM E-119 har specificerade temperatur-tidkurvor som 

representerar just fullt utvecklade rumsbränder, det vill säga enzonsmodeller. I Eurokod  

1991-1-2 finns parametriska brandkurvor som även grundar sig på samma princip (Wickström, 

2016). De dimensionerande bränderna behandlas mer ingående i avsnitt 3.3. 

För att visa skillnaderna mellan en enzonsmodell och tvåzonsmodell presenteras två bilder nedan 

i Figur 3 och Figur 4. Bilderna redovisar fler parametrar än vad det här arbetet har för avsikt att 

belysa men ger ändå en förståelse för skillnaderna mellan stadiet innan övertändning och efter 

övertändning. Det som främst är relevant i det här arbetet är skillnaden i hur 

brandgastemperaturen Tf och den normala gastemperaturen T∞ skiljer sig modellerna/faserna 

emellan. Dessutom kan skillnaden mellan respektive rums brandgasnivå ses i bilderna. 

 

Figur 3. Stadiet innan övertändning som kan beskrivas genom en förenklad tvåzonsmodell (Byström, 2017a). 

 

Figur 4. Stadiet efter övertändning som kan beskrivas genom en förenklad enzonsmodell (Byström, 2017a). 

 

3.2. Brandbelastning 
Enligt Boverket definieras brandbelastning som ”brandenergi per golvarea inom ett visst 

utrymme” (BBRBE, BFS 2013:11, s. 2). Utifrån den totala mängd energi som kan förbrännas vid 

ett fullständigt brandförlopp i förhållande till golvarean för ett avsett utrymme kan 

brandbelastning bestämmas. Det avsedda utrymmet motsvarar oftast en brandcell. I Boverkets 

handbok om brandbelastning definieras att brandbelastning även kan mätas per kvadratmeter 

omslutningsarea (Boverket, 2008). Vid förenklad dimensionering enligt Boverkets byggregler 

finns en tabell (se Tabell 2) för vilken brandbelastning som ska användas beroende på verksamhet 

(BBRBE, BFS 2013:11). 
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Tabell 2. Brandbelastning för olika verksamheter (BBRBE, BFS 2013:11). 

 

I Tabell 2 redovisas bland annat olika verksamhetsklasser, i Boverkets byggregler är det möjligt 

att läsa mer ingående om vilken typ av utrymme som tillhör en viss verksamhetsklass. Bostäder 

som analyseras i det här arbetet tillhör verksamhetsklass 3, mer specifikt verksamhetsklass 3A 

vilket utgörs av exempelvis vanliga bostadslägenheter, flerbostadshus och småhus (BBR, BFS 

2019:2). Därmed ska brandbelastningen väljas enligt verksamhetsamhetsklass 3A vid kommande 

beräkningar, det vill säga 800 [MJ/m2], då det är den typ av verksamhet som examensarbetet har 

för avsikt att analysera.  

Brandbelastning är en parameter som till stor del avgör hur ett brandförlopp utvecklas och 

fortlöper. Enligt Andreasson (2012) har brandbelastningen varierande betydelse beroende på om 

branden är ventilationskontrollerad eller bränslekontrollerad. Andreasson (2012) beskriver att det 

främst är brandförloppets längd som påverkas vid ändringar av brandbelastningen och 

brandrummets utformning vid ventilationskontrollerade bränder, temperaturen överlag ändras 

inte i någon större omfattning vid samma ändringar. Vad gäller bränslekontrollerade bränder 

förändras både brandförloppet och temperaturen nämnvärt vid justeringar av brandbelastning och 

brandrummets utformning (Andreasson, 2012). 

Vid branddimensionering används ibland termen ”dimensionerande brandbelastning”. Enligt 

Boverket innebär termen:  

”Den brandbelastning som väljs som dimensionerande värde för att bestämma t.ex. temperatur-

tidkurva vid brandteknisk dimensionering. Värdet bör ge utrymme för osäkerheter i modellen.” 

(Boverket, 2008, s. 8).  

Enligt Boverket (2008) kan den dimensionerande brandbelastningen bestämmas på tre olika sätt: 

i) genom beräkning, ii) genom tabulerade värden och iii) genom att kombinera metod i) och ii). 

Det tillvägagångssätt som används i det här arbetet är ii) genom tabulerade data enligt Tabell 2. 

Enligt Boverket bör även dimensionerande brandbelastning för variabel brandenergi inte 

understiga 50 [MJ/m2] golvarea med hänsyn till variationer som kan förekomma under 

byggnadens livscykel (Boverket, 2008).  
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3.3. Dimensionerande bränder 
Enligt Boverket definieras dimensionerande brand enligt följande:  

”Brandförlopp som används för dimensionering av brandskydd, t.ex. bärförmåga. 

Brandförloppet kan vara olika beroende på dimensioneringens ändamål. Anges vanligen i form 

av en effektutveckling eller temperaturförändring som funktion av tid. Dimensionerande 

brandförlopp är beroende av omgivningen där branden utvecklas t.ex. mängd och typ av bränsle, 

ytskikt, rummets konstruktion, ventilationsförhållanden, släcksystem, m.m.” (Boverket, 2008, s. 

8). 

Enligt Karlsson och Quintiere (2000) kräver byggnadsföreskrifter angående brand oftast att två 

saker ska uppfyllas. Först och främst att människor som befinner sig i en byggnad ska överleva i 

händelse av brand och det andra är att byggnadens strukturella stabilitet kvarstår. För att 

kontrollera de två kraven används två olika designprocedurer, en för respektive fall. Angående 

den strukturella stabiliteten grundar sig kravet på att skydda egendomen och att räddningstjänst 

ska kunna genomföra insatser i byggnaden vid brand utan att byggnaden kollapsar. Tidsramen 

för det här kravet är relativt långt, 0,5–3 timmar. Övertändning antas då ha skett. För denna 

tidsram är det därmed aktuellt att använda designbränder som beskriver stadiet efter 

övertändning. Designbränder är oftast representerade genom temperatur-tidkurvor. Tidsramen 

för kravet att människor ska överleva ifrån en brinnande byggnad är istället relativt kort, oftast 

mindre än 30 minuter. Designbränder för dimensioneringen inom detta krav är istället 

specificerade som mängden frigjord energi kontra tiden och beskrivs av modeller för stadiet innan 

övertändning har skett (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Enligt plan- och byggförordningen, PBF, ska byggnader ha en bärförmåga vid brand som kan 

antas bestå under en bestämd tid.  Enligt 3 kap. 8 § i Plan- och byggförordningen (2011:338) ska 

ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att de fem punkterna för att 

uppnå det krav på säkerhet i händelse av brand, som anges i 8 kap. 4 § första stycket punkt 2 i 

plan- och bygglagen (2010:900), uppfylls. De fem punkterna i PBF som ska uppfyllas är: 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat 

sätt samt 

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand. 

(Plan- och byggförordningen 2011:338, SFS 2019:419)  

Enligt Sandström (2019) är det vanligaste sättet att uppnå livssäkerhetsmålet att koppla 

livssäkerhet till ett krav på brandmotsstånd, till exempel R 30/60 (Sandström, 2019). Det ska 

tilläggas att detta livssäkerhetsmål gäller för att förhindra spridningen av brand eller brandgaser 

mellan brandceller, för att till exempel grannar inte ska påverkas av branden i hälso- och 

överlevnadssynpunkt. För människor i brandrummet är därmed kravet på brandmotstånd mellan 

brandceller inte till någon nytta. 

Enligt Boverkets byggregler kap. 5:543 innebär verksamhetsklass 3A att bostadslägenheter ska 

avskiljas i lägst brandteknisk klass EI 60, i syfte att begränsa brand- och brandgasspridning.  

EI 60 betyder enligt Boverkets byggregler kap. 5:231 att till exempel en vägg ska uppfylla kraven 

på integritet (E) och isolering (I) i 60 minuter (BBR, BFS 2019:2). 
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS 11, anger i Avd. C, kap. 1.1.2, 2 § att byggnadsdelar 

ska hänföras till brandsäkerhetsklasser. Byggnadsdelarna delas in utifrån risken för personskador 

om byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. Beroende på vilken brandsäkerhetsklass 

byggnadsdelen får ställs sedan krav i EKS på vilken bärförmåga som byggnadsdelen ska uppfylla 

i händelse av brand. För att testa om byggnadsdelen uppfyller bärförmågan finns det i EKS två 

sätt att dimensionera brandskyddet av bärande konstruktioner i byggnader på och det är via 

nominella temperatur-tidförlopp eller naturliga brandförlopp. I avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 redovisas 

vad nominella temperatur-tidförlopp samt naturliga brandförlopp är. Med nominella temperatur-

tidförlopp brukar dimensioneringen kallas dimensionering genom klassificering. Det innebär att 

om en byggnadsdel utsätts för ett standardiserat brandförlopp under till exempel 30 minuter och 

om byggnadsdelen klarar av att stå emot minst den tiden, erhålls klassen R 30 (Boverket, 2019). 

I EKS (2011:10) Avd. C, kap. 1.1.2, 6 § är det reglerat vad som gäller vid dimensionering genom 

klassificering, det vill säga klassificering med nominella temperatur-tidförlopp. Med en modell 

utifrån naturligt brandförlopp, ska byggnadsdelar dimensioneras utefter ett relevant brandförlopp. 

Det relevanta brandförloppet väljs utifrån byggnadsdelens brandsäkerhetsklass. Vad som gäller 

mer ingående redovisas i EKS (2011:10) Avd. 1.1.2, 7§ (EKS, BFS 2019:1). 

Enligt Wickström (2016) är det bränder efter övertändning, som är intressanta att beakta i 

designsyfte angående bärighet. Bränder med övertändning i lägenheter är kraftiga och genererar 

höga temperaturer vilket kan leda till att konstruktionen i byggnaden deformeras och tappar sin 

bärande kapacitet. Därför är det just bränder efter övertändning som beaktas i form av temperatur-

tidkurvor i standarder som till exempel EN 1363-1 och ISO 834. Kurvorna används för att 

kontrollera brandmotståndet med hjälp av testugnar. Temperatur-tidkurvorna kan även användas 

som brandtemperaturer för att förutspå temperaturen för konstruktionsdelar som utsätts för 

standardbrandförhållanden. Enligt Wickström (2016) genererar bränder innan övertändning 

oftast inte tillräckligt kraftig termisk påverkan för att konstruktionselement i en byggnad ska 

förlora sin funktion.  

3.3.1. EN 1363-1   

EN 1363-1 är en europeisk standard och är tekniskt relaterad till den internationella standarden 

ISO 834, vad gäller brandmotståndstesterna (CEN, 2012). Dessa två standarder är vanligt 

använda runt om i världen vid tester och klassifikation av avskiljande och bärande 

byggnadselement. Temperatur-tidkurvan för EN 1363-1 och ISO 834 är mer känd som 

standardbrandkurvan (Wickström, 2016), hädanefter används enbart EN 1363-1 som källa för 

standardbrandkurvan eller som benämning för standardbrandkurvan (bortsett från ordet 

standardbrandkurvan).  Enligt EN 1363-1 är standardbrandkurvan en nominell temperatur-

tidkurva. Nominella temperatur-tidkurvor används för att klassificera eller verifiera 

brandmotstånd (CEN, 2012). EN 1991-1-2 definierar brandmotstånd som den förmåga ett 

konstruktionselement har att vid en specificerad lastnivå uppnå sin lastbärande eller avskiljande 

funktion vid en specificerad brandexponering (CEN, 2002).  I EN 1363-1 står det även att alla 

värden i standarden är nominella om inget annat anges, vilket innebär att värdena är teoretiskt 

skapade. Exempel på andra nominella kurvor är den externa/utvändiga brandkurvan och 

kolvätekurvan (CEN, 2012). Den utvändiga brandkurvan är lämpad för väggar i utomhusmiljöer 

det vill säga fasader, där vissa andra förutsättningar råder jämfört med inomhus. Kolvätekurvan 

representerar effekterna av en kolvätebrand (CEN, 2002). Kolvätekurvan kan användas vid 

kraftiga bränder som på oljeriggar eller i tunnlar (Wickström, 2016). 
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Standardbrandkurvan definieras enligt följande ekvation och kan ses i Figur 5: 

𝜃𝑔 = 20 + 345 ∗  𝑙𝑜𝑔10(8𝑡 + 1) [℃]     (Ekv.1) 

Där 𝜃𝑔 är beteckningen för brandgastemperaturen och tiden t anges i minuter (CEN, 2002).  

 

Figur 5. Standardbrandkurvan definierad enligt EN 1363-1. 

Brandmotståndet bestäms genom att ett konstruktionselement placeras i en testugn som sedan 

värms upp enligt standardbrandkurvan. Konstruktionselementet blir sedan klassat beroende på 

hur lång tid det tar innan kollaps eller misslyckande av upprätthållande av avskiljande funktion. 

Standardbrandkurvan tar inte hänsyn till varken avsvalning, rumsgeometri, storlek på 

ventilationsöppningar (fönster/dörrar), bränsletyp eller termiska egenskaper för brandrummets 

väggar, golv och tak. Något som däremot parametriska brandkurvor gör i viss utsträckning 

(Karlsson & Quintiere, 2000).  

3.3.2. EN 1991-1-2 bilaga A, parametrisk brand 

I EN 1991-1-2 bilaga A, presenteras den så kallade Eurokodmodellen som baseras på 

parametriska temperatur-tidkurvor. Parametriska brandkurvor baseras enligt EN 1991-1-2 på 

brandmodeller och specifika fysikaliska parametrar som definierar förhållandena i det aktuella 

brandrummet (CEN, 2002).  

Bakgrunden till Eurokodmodellen baseras på en brandmodell framtagen av Magnusson och 

Thelandersson (1970) som sedan parametriserades av Wickström (1985). Syftet med Magnusson 

och Thelanderssons arbete var att bestämma brandgasernas temperatur i ett slutet utrymme som 

en funktion av tiden, för att sedan ta fram fullständiga temperatur-tidkurvor som inkluderade 

avsvalningsfasen. De fullständiga temperatur-tidkurvorna togs fram för olika antagna 

förutsättningar samt inkluderade avsvalningsfasen vid bränder i slutna utrymmen med trä som 

bränsle (Magnusson & Thelandersson, 1970). Två fördelar med vad Magnusson och 

Thelanderssons arbete resulterade i, enligt Karlsson och Quintiere (2000), är att de uttryckte 

brandeffekten som en funktion av tiden med endast tre parametrar, öppningsfaktor, bränslemängd 

och de termiska egenskaperna för det slutna brandrummet. Den andra fördelen enligt Karlsson 

och Quintiere (2000) var att de lyckades presentera sitt resultat på ett systematiskt och enkelt sätt 

genom att använda tabeller och grafer, på så vis behövs inte datasimuleringar för att använda 

deras modell (Karlsson & Quintiere, 2000). 
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För att Eurokodmodellen ska gälla måste följande krav uppfyllas (CEN, 2002); 

• Brandrummets golvarea får max vara 500 [m2] 

• Inga öppningar i brandrummets tak 

• Takhöjden får max vara 4 meter 

• Branden i brandrummet antas brinna ut fullständigt 

• Öppningsfaktorn är inom intervallet 0,02 ≤  𝑂 ≤  0,2 [m1/2] 

• Den termiska trögheten är inom intervallet 100 ≤  𝑏 ≤  2200 [J/(m2s1/2K)] 

• Att den dimensionerande brandbelastningen per omslutningsarea är inom intervallet  

50 ≤  𝑞𝑡,𝑑  ≤  1000 [MJ/m2] 

Öppningsfaktor och termisk tröghet definieras senare i det här avsnittet. För definition av 

dimensionerande brandbelastning se avsnitt 3.2. 

Eurokodmodellen är uppdelad i två delar, upphettningsfasen och avsvalningsfasen. 

Upphettningsfasen är baserad på standardbrandkurvan men är istället utryckt i naturliga 

logaritmer (Karlsson & Quintiere, 2000). Temperatur-tidkurvan för Eurokodmodellens 

upphettningsfas ges av (CEN, 2002): 

𝜃𝑔 = 20 + 1325(1 − 0,324𝑒−0,2𝑡∗
− 0,204𝑒−1,7𝑡∗

− 0,472𝑒−19𝑡∗
) [℃] (Ekv.2) 

𝜃𝑔 representerar brandgastemperaturen i brandrummet. 𝑡∗ är en modifierad tid som tar hänsyn till 

brandrummets termiska egenskaper och geometri (Wickström, 1989). Den modifierade tiden 𝑡∗ 

ges av följande ekvation vid ventilationskontrollerade bränder (CEN, 2002): 

𝑡∗ = 𝑡 ∗ 𝛤 [ℎ]     (Ekv.3) 

𝑡 är tiden och anges i timmar. Vid bränslekontrollerade bränder ersätts Ekv.3 av Ekv.16. 𝛤 är en 

dimensionslös tidsfaktor och ges i sin tur av ekvationen (CEN, 2002): 

𝛤 =
(
𝑂

𝑏
)
2

(
0,04

1160
)
2      (Ekv.4) 

𝑂 är öppningsfaktorn och 𝑏 är den termiska trögheten. Öppningsfaktorn har stor betydelse för hur 

en brand utvecklas. I Pettersson, Magnusson och Thors (1976) rapport ”Fire Engineering Design 

of Steel Structures” redovisas sambandet att högre öppningsfaktor leder till en högre maximal 

brandgastemperatur. Sambandet går att utläsa via de grafer som finns med i rapporten angående 

öppningsfaktor. Graferna är baserade på temperatur-tidkurvor beräknade utifrån samma termiska 

egenskaper för brandrummets omslutningsareor, vid olika givna brandbelastningar samt med 

varierande öppningsfaktor. Öppningsfaktorn har använts med antagandet att vanliga fönster 

blåses ut, vad gäller antagandet kring brandklassade fönster råder det dock oklarheter i hur det 

ska bestämmas angående vilken utsträckning brandklassade fönster består under ett helt 

brandförlopp (Pettersson, Magnusson, & Thor, 1976). Öppningsfaktorn ges av (CEN, 2002): 

𝑂 =
𝐴𝑣√ℎ𝑒𝑞

𝐴𝑡
  [𝑚1/2]     (Ekv.5) 

𝐴𝑣 står för den totala öppningsarean för alla väggar (CEN, 2002). Vid beräkningarna i det här 

arbetet antas samtliga dörrar vara stängda. Därmed utgörs öppningsarean enbart av fönster. 
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ℎ𝑒𝑞 är uppskattad genomsnittlig fönsterhöjd för alla väggar i brandrummet och kan beräknas med 

(Armer & O'Dell, 1996): 

ℎ𝑒𝑞 = (∑(𝐴𝑣,𝑖ℎ𝑖))/𝐴𝑣      (Ekv.6) 

Där 𝐴𝑣,𝑖 är öppningsarean för fönster i och ℎ𝑖 är fönsterhöjden för fönster i. 

𝐴𝑡 i Ekv.5 står för total omslutningsarea, det vill säga för väggar, golv och tak inklusive öppningar 

(CEN, 2002). 

𝑏 i Ekv.4 representerar termiska trögheten för brandrummets omslutningsareor, även termiska 

trögheten är en parameter med stor påverkan på en brands utveckling i ett slutet utrymme. Enligt 

Byström beror temperaturökningens hastighet bland annat på de termiska egenskaperna för 

brandrummets omslutningsareor (Byström, 2017b). Termisk tröghet kan förklaras som hur 

snabbt, eller mer korrekt hur långsamt ett material anpassar sig till omgivningstemperaturen. För 

en byggnad innebär en hög termisk tröghet en bra förmåga till att lagra termisk energi (Johansson 

& Nilsson, 2014) . Den termiska trögheten definieras som (CEN, 2002): 

𝑏 = √𝜌𝑐𝜆  [𝐽/𝑚2𝑠1/2𝐾]       (Ekv.7) 

𝜌 är densiteten för brandrummets omslutningsareor. 

𝑐 är den specifika värmen för brandrummets omslutningsareor. 

𝜆 är den termiska konduktiviteten för brandrummets omslutningsareor. 

De tre ovanstående parametrarna kan vara hämtade vid rumstemperatur (CEN, 2002). 

Eftersom de flesta väggar består av flera lager finns möjligheten i Eurokod 1991-1-2 bilaga A, 

att ta hänsyn till det när den termiska trögheten 𝑏 = √𝜌𝑐𝜆 ska beräknas.  

Om 𝑏1 < 𝑏2 kan den termiska trögheten 𝑏 likställas med den termiska trögheten för lager 1, det 

vill säga det invändigt yttersta lagret mot branden (se Figur 6). Index 1 betyder skikt 1 och index 

2 står för skikt 2 i väggen (CEN, 2002). 

𝑏 = 𝑏1      (Ekv.8) 

 

 

Figur 6. Schematisk bild över väggens skiktordning i förhållande till branden och utemiljön. 

Om 𝑏1 > 𝑏2 behöver en gränstjocklek 𝑠𝑙𝑖𝑚  beräknas genom följande ekvation: 
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𝑠𝑙𝑖𝑚 = √
3600𝑡𝑚𝑎𝑥𝜆1

𝑐1𝜌1
  [𝑚]     (Ekv.9) 

Där 𝑡𝑚𝑎𝑥 ges av Ekv.14 och index 1 står för lager 1 som utsätts för brand, med andra ord lagret 

som är ytterst inifrån. När 𝑠𝑙𝑖𝑚  har beräknats gäller följande krav (CEN, 2002): 

Om 𝑠1 > 𝑠𝑙𝑖𝑚  → 𝑏 = 𝑏1,      (Ekv.10) 

men om 𝑠1 < 𝑠𝑙𝑖𝑚  → 𝑏 =  
𝑠1

𝑠𝑙𝑖𝑚
𝑏1 + (1 −

𝑠1

𝑠𝑙𝑖𝑚
)𝑏2   (Ekv.11) 

Där 𝑠1 står för tjockleken på väggskikt 1. 

Det är även möjligt att räkna ut en sammanlagd termisk tröghet för olika material i väggar, golv 

och tak genom (CEN, 2002): 

𝑏 = (
∑(𝑏𝑗𝐴𝑗)

𝐴𝑡−𝐴𝑣
)      (Ekv.12) 

𝐴𝑗 är arean för brandrummets omslutningsarea j, utan öppningar. 

𝑏𝑗 är den termiska trögheten för brandrummets omslutningsarea j enligt Ekv.8, Ekv.10 eller 

Ekv.11. 

När 𝑏 har räknats ut med någon av ovanstående metoder kan det sedan sättas in i Ekv.4. Om 

𝛤 = 1 approximeras standardbrandkurvan av Ekv.2 (CEN, 2002). 

För att beräkna den maximala temperaturen 𝜃𝑚𝑎𝑥 i upphettningsfasen sätts 𝑡∗ = 𝑡𝑚𝑎𝑥
∗  i Ekv.2, 

där (CEN, 2002):  

𝑡𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑡𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛤  [ℎ]     (Ekv.13) 

Med 𝑡𝑚𝑎𝑥 beräknat enligt (CEN, 2002): 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = max [0,2 ∗ 10−3 ∗
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
;  𝑡𝑙𝑖𝑚] [ℎ]   (Ekv.14) 

𝑞𝑡,𝑑 är den dimensionerande brandlasten relaterat till den totala omslutningsarean 𝐴𝑡 för 

brandrummet, där 𝑞𝑡,𝑑  beräknas enligt (CEN, 2002): 

𝑞𝑡,𝑑 = 𝑞𝑓,𝑑 ∗
𝐴𝑓

𝐴𝑡
  [𝑀𝐽/𝑚2]      (Ekv.15) 

𝑞𝑓,𝑑 är den dimensionerande brandlasten relaterad till golvarean 𝐴𝑓 och kan bland annat hittas i 

Eurokod 1991-1-2 bilaga E (CEN, 2002). I det här arbetet används den dimensionerande 

brandlasten enligt Tabell 2. 

𝑡𝑙𝑖𝑚  väljs beroende på vilken typ tillväxthastighet branden har när branden är bränslekontrollerad. 

Det finns tre olika tillväxthastigheter ”slow”, ”medium” och ”fast”. ”Slow” innebär att  

𝑡𝑙𝑖𝑚 = 25 𝑚𝑖𝑛, ”medium” innebär att 𝑡𝑙𝑖𝑚 = 20 𝑚𝑖𝑛 och ”fast” ger att 𝑡𝑙𝑖𝑚 = 15 𝑚𝑖𝑛. 𝑡𝑙𝑖𝑚  

baseras på vilken tillväxthastighet branden har beroende på verksamhet enligt tabell E.5 i EN 

1991-1-2 bilaga E. Bostäder ges tillväxthastigheten ”medium” enligt Eurokod (CEN, 2002), 

därmed väljs den tillväxthastigheten då det är bostäder som studeras i det här arbetet. 
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Om 𝑡𝑚𝑎𝑥 ges av 0,2 ∗ 10−3 ∗
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
 är branden ventilationskontrollerad, är 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑙𝑖𝑚  innebär det 

att branden är bränslekontrollerad. När 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑙𝑖𝑚  ska 𝑡∗ i Ekv.3 ersättas av följande ekvation 

(CEN, 2002): 

𝑡∗ = 𝑡 ∗  𝛤𝑙𝑖𝑚   [ℎ]     (Ekv.16) 

Där 𝑡 är tiden i timmar och 𝛤𝑙𝑖𝑚  ges av:  

 𝛤𝑙𝑖𝑚 =
(
𝑂𝑙𝑖𝑚

𝑏
)
2

(
0,04

1160
)
2      (Ekv.17) 

Där 𝑂𝑙𝑖𝑚 beräknas genom: 

𝑂𝑙𝑖𝑚 = 0,1 ∗ 10−3 ∗ 𝑞𝑡,𝑑/𝑡𝑙𝑖𝑚    (Ekv.18) 

Om 𝑂 > 0,04, 𝑞𝑡,𝑑 < 75 𝑜𝑐ℎ 𝑏 < 1160 ska 𝛤𝑙𝑖𝑚  i Ekv.17 multipliceras med 𝑘: 

𝑘 = 1 + (
𝑂−0,04

0,04
) (

𝑞𝑡,𝑑−75

75
) (

1160−𝑏

1160
)    (Ekv.19) 

Vid avkylningsfasen beräknas temperatur-tidkurvorna med tre olika ekvationer beroende på 

vilket intervall 𝑡𝑚𝑎𝑥
∗  ligger inom. De tre ekvationerna är (CEN, 2002): 

𝜃𝑔 = 𝜃𝑚𝑎𝑥 − 625(𝑡∗ − 𝑡𝑚𝑎𝑥
∗ ∗ 𝑥)    när 𝑡𝑚𝑎𝑥

∗ ≤ 0,5 (Ekv.20) 

𝜃𝑔 = 𝜃𝑚𝑎𝑥 − 250(3 − 𝑡𝑚𝑎𝑥
∗ )(𝑡∗ − 𝑡𝑚𝑎𝑥

∗ ∗ 𝑥)  när 0,5 < 𝑡𝑚𝑎𝑥
∗ < 2 (Ekv.21) 

𝜃𝑔 = 𝜃𝑚𝑎𝑥 − 250(𝑡∗ − 𝑡𝑚𝑎𝑥
∗ ∗ 𝑥)   när 𝑡𝑚𝑎𝑥

∗ ≥ 2 (Ekv.22) 

Där 

𝑡𝑚𝑎𝑥
∗ = 0,2 ∗ 10−3 ∗

𝑞𝑡,𝑑

𝑂
∗ 𝛤     (Ekv.23) 

och följande gäller för 𝑥 (CEN, 2002): 

𝑡𝑚𝑎𝑥 > 𝑡𝑙𝑖𝑚 → 𝑥 = 1      (Ekv.24) 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑙𝑖𝑚 → 𝑥 = 𝑡𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝛤/𝑡𝑚𝑎𝑥
∗      (Ekv.25) 

 

3.4. Ekvivalent tid för brandexponering 
Ekvivalent tid för brandexponering är ett sätt att mäta ett brandförlopps allvarlighetsgrad där 

exempelvis en tid eller en temperatur-tidarea beräknas som ett mått på allvarlighetsgraden. Enligt 

Harmathy (1987) var Ingberg (1928) den första att föreslå en metod för att bedöma den 

ekvivalenta tiden för brandexponering. Ingberg ansåg att testbränder som baseras på generella 

brandeffekter för material saknade information om tillväxthastigheten och varaktigheten, han 

upplevde en saknad av information för att brandmotståndsklassningen av byggnader eller 

byggnadsdelar enligt standardbrandtestet skulle vara tillämpbar som skydd mot de förhållanden 

som råder i en brinnande byggnad. Därav blev syftet med Ingbergs arbete att undersöka 

möjligheten till att med hjälp av tester vid fullt utbrända bränder i byggnader, erhålla den 

information som enligt honom saknades. Den ekvivalenta tiden för brandexponeringen i Ingbergs 

metod togs fram genom att mäta areorna under temperatur-tidkurvorna från genomförda tester, 

med en nedre gränstemperatur på 150 eller 300 ˚C (Ingberg, 1928). 
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Enligt Harmathy är den ekvivalenta tiden för brandexponering en metod för en mer realistisk 

bedömning av kravet på brandmotstånd då den baseras på parametrar för aktuell byggnad, 

lägenhet eller rum, till skillnad från byggnadsregler som enligt Harmathy baseras på författares 

uppfattning och erfarenheter vad gäller brandexponering  (Harmathy T. Z., 1987). 

Bilaga F i EN 1991-1-2 redovisar ett tillvägagångssätt för att beräkna ekvivalent tid för 

brandexponering. Metoden är baserad på arbete av Schneider (1970) där datorprogrammet MRFC 

(Multi-Room-Fire-Code) användes. Beräkningsmetoden är materialberoende och kan inte 

användas för sammansatta stål och betongkonstruktioner eller för träkonstruktioner (Schneider, 

Kersken-Bradley, & Max, 1990).  För att metoden ska gälla bör det som utvärderas baseras på 

tabulerade data eller andra förenklade regler relaterade till standardbrandexponeringen. Ett 

ytterligare förhållningssätt är att om brandlasterna är specificerade utan hänsyn till 

förbränningsegenskaperna, bör metoden enbart användas för brandrum med innehållande i 

huvudsak brandlaster av cellulosa. I det här arbetet är brandlasten specificerad enligt Boverkets 

allmänna råd om brandbelastning (BFS:2013:11) till 800 [MJ/m2], då det är det som gäller som 

för lägenheter (se Tabell 2). I beräkningsmetoden beräknas en tid för ett valt scenario, metoden 

resulterar i en tid som visar vad brandscenariots temperaturexponering motsvarar enligt 

standardbrandkurvan. Den ekvivalenta tiden för standardbrandexponeringen definieras enligt 

följande (CEN, 2002): 

𝑡𝑒,𝑑 = (𝑞𝑓,𝑑 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑤𝑓) ∗ 𝑘𝑐   [𝑚𝑖𝑛] eller med   (Ekv.26) 

𝑡𝑒,𝑑 = (𝑞𝑡,𝑑 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑤𝑡) ∗ 𝑘𝑐   [𝑚𝑖𝑛]    (Ekv.27) 

𝑞𝑓,𝑑 är den dimensionerande brandlasten per m2 golvarea, för att omvandla brandlasten till 

brandlast per m2 total omslutningsarea används följande ekvation 𝑞𝑡,𝑑 = 𝑞𝑓,𝑑 ∗
𝐴𝑓

𝐴𝑡
 . Där 𝐴𝑓 står 

för golvarean och 𝐴𝑡 för den totala omslutningsarean för brandrummet, det vill säga på samma 

sätt som (Ekv.15). 

𝑤𝑡 i Ekv.27 är en ventilationsfaktor och beräknas enligt följande: 

𝑤𝑡 = 𝑤𝑓 ∗
𝐴𝑓

𝐴𝑡
       (Ekv.28) 

𝑘𝑏 är en konverteringsfaktor. Om ingen information finns angående de termiska egenskaperna 

för brandrummet sätts konverteringsfaktorn till följande (CEN, 2002): 

𝑘𝑏 = 0,07 [𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑚2

𝑀𝐽
]     (Ekv.29) 

Annars ska 𝑘𝑏 kopplas till de termiska egenskaperna 𝑏 = √𝜌𝑐𝜆, de termiska egenskaperna ska 

tas i hänsyn på samma sätt som i avsnitt 3.3.2, där ekvationerna 7–12 används. När 𝑏 har 

beräknats väljs sedan 𝑘𝑏 utefter följande tillvägagångssätt (CEN, 2002): 

𝑏 > 2500 [𝐽/𝑚2𝑠1/2𝐾]  →  𝑘𝑏 = 0,04 [𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑚2

𝑀𝐽
]   (Ekv.30)  

720 ≤ 𝑏 ≤ 2500 [𝐽/𝑚2𝑠1/2𝐾] →  𝑘𝑏 = 0,055 [𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑚2

𝑀𝐽
]  (Ekv.31) 

𝑏 < 720 [𝐽/𝑚2𝑠1/2𝐾] →  𝑘𝑏 = 0,07 [𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑚2

𝑀𝐽
]   (Ekv.32) 
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𝑘𝑐 i Ekv. 26 och 27 är en korrigeringsfaktor för materialet som utgör tvärsnittet på den bärande 

konstruktionen och väljs enligt följande (CEN, 2002): 

 

 

Tabell 3. Korrigeringsfaktor kc vid olika material i tvärsnittet (CEN, 2002). 

Tvärsnittsmaterial Korrigeringsfaktor 𝒌𝒄 

Förstärkt betong 1,0 

Skyddat stål 1,0 

Oskyddat stål 13,7 ∗ 𝑂 (Ekv.33) 

      

Där 𝑂 är öppningsfaktorn och ges med hjälp av ekvationerna 5–6 i avsnitt 3.3.2. 

𝑤𝑓  i Ekv.26 är en ventilationsfaktor och kan beräknas på två olika sätt, vilket sätt som ska 

användas beror på hur stor golvarean är. Den generella formeln är (CEN, 2002): 

𝑤𝑓 = (
6,0

𝐻
)

0,3

[0,62 + 90 ∗
(0,4−𝛼𝑣)4

1+𝑏𝑣∗𝛼ℎ
] ≥ 0,5   (Ekv.34) 

𝛼𝑣 representerar de vertikala öppningarna i fasaden kopplat till golvarean och ges av (CEN, 

2002): 

𝛼𝑣 =
𝐴𝑣

𝐴𝑓
 där  0,025 ≤ 𝛼𝑣 ≤ 0,25 gäller.    (Ekv.35) 

𝐴𝑣 är de vertikala öppningarnas area och 𝐴𝑓 är golvarean för brandrummet. 

𝛼ℎ är arean för eventuella horisontella öppningar i taket kopplat till golvarean och beräknas enligt 

(CEN, 2002): 

𝛼ℎ =
𝐴ℎ

𝐴𝑓
      (Ekv.36) 

𝐴ℎ är de horisontella öppningarnas area och 𝐴𝑓 är golvarean för brandrummet. 

I det här arbetet är 𝛼ℎ inte en ingående parameter eftersom öppningar i tak ej beaktas, dessutom 

är inte eurokodmodellen applicerbar om öppningar i taket finns. 

𝐻 i Ekv.33 anger brandrummets höjd. 𝑏𝑣 i samma ekvation ges enligt följande (CEN, 2002): 

𝑏𝑣 = 12,5(1 + 10𝛼𝑣 − 𝛼𝑣
2) ≥ 10,0    (Ekv.37) 

Den andra metoden att beräkna ventilationsfaktorn 𝑤𝑓  på gäller för små brandrum med en 

golvarea mindre än 100 m2 samt utan öppningar i taket, ekvationen som används för det är (CEN, 

2002): 

𝑤𝑓 = 𝑂1/2 ∗
𝐴𝑓

𝐴𝑡
     (Ekv.38) 

Där 𝑂 är öppningsfaktorn och ges med hjälp av ekvationerna 5–6 i avsnitt 3.3.2. 𝐴𝑓 är som 

tidigare nämnts golvarean och 𝐴𝑡 är den totala omslutningsarean för brandrummet. 
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När alla parametrar som ingår i ekvation 26 eller 27 har beräknats kan sedan 𝑡𝑒,𝑑 tas fram. Till 

sist i metoden ska det verifieras att (CEN, 2002): 

𝑡𝑒,𝑑 < 𝑡𝑓𝑖,𝑑      (Ekv.39) 

𝑡𝑓𝑖,𝑑 är det dimensionerade brandmotståndet för ingående byggnadsdelar brandklassade enligt 

prEN1992, prEN1996 eller prEN1999 (CEN, 2002).   
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4. Resultat  
Kapitlet redovisar resultatet för beräkningarna utförda enligt tidigare nämnda 

beräkningsmetoder, med indata från ritningsunderlaget på ett urval av lägenheter i Sverige. 

Resultatet utgörs till stor del av tabeller och grafer med tillhörande beskrivande text. Jämförelser 

med standardbrandkurvan presenteras också. 

4.1. Scenarier 

I avsnitt 2.1. Metodval, presenteras det att fyra olika scenarier upprättas, de olika scenarierna 

redovisas nedan. 

Scenario 1: vid scenario 1 består samtliga omslutningsareor av betong och omfattas därmed av 

de termiska egenskaperna för betong, se Tabell 4. Alla fönster antas blåsas ut fullständigt av 

branden som sker i brandrummet. 

Scenario 2: även här är alla omslutningsareor gjorda i betong på samma sätt som i scenario 1. 

Skillnaden är att för scenario 2 antas 20 cm av fönsterhöjden för samtliga fönster bestå  

(i nederkant) efter övertändning, det vill säga att allt glas inte lossnar från fönsterkarmen. 

Scenariot innebär att öppningsfaktorn påverkas då både öppningens fönsterhöjd och 

öppningsarean minskas. Modifieringen innebar i beräkningsmetoden att främst ekvation 5 och 6 

i avsnitt 3.3.2 behövde korrigeras men även alla andra ekvationer som är beroende av 

öppningsfaktorn eller fönsterhöjden. För att kunna genomföra modifieringen var en fiktiv bredd 

först tvungen att räknas ut genom: 

𝐹𝑖𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 =
𝐴𝑣

ℎ𝑒𝑞
      (Ekv.40) 

Den fiktiva bredden motsvarar den totala öppningsareans bredd, det vill säga alla fönsters 

gemensamma bredd i lägenheten eller rummet. Sedan multipliceras den fiktiva bredden med 

höjden som ska sitta kvar i nederkant av fönstret: 

𝐴𝑣,𝑏𝑜𝑟𝑡 = 𝐹𝑖𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ∗ ℎ𝑒𝑞,𝑏𝑜𝑟𝑡     (Ekv.41) 

Därefter kan den area som återstår efter minskningen av fönsterhöjden beräknas genom: 

𝐴𝑚𝑜𝑑 = 𝐴𝑣 − 𝐴𝑣,𝑏𝑜𝑟𝑡      (Ekv.42) 

När dessa korrigeringar är införda i beräkningsmodellen behövs enbart en cell i Excel som är 

länkad till de ekvationer beroende av ℎ𝑒𝑞, där den fönsterhöjd som ska bestå skrivs in. På så sätt 

tar beräkningarna hänsyn till öppningsfaktorn när ℎ𝑒𝑞 korrigeras. 

Scenario 3: i det här scenariot har de termiska egenskaperna för omslutningsareorna ändrats, 

väggarna består av gips medan golv och tak består av betong. Det innebär att den termiska 

trögheten tas i beaktning med Ekv.12 i avsnitt 3.3.2, där respektive ytas termiska egenskaper 

summeras och resulterar i en gemensam termisk tröghet för lägenheten eller rummet. I scenario 

3 antas alla fönster blåsas ut fullständigt av branden. 

Scenario 4: likt scenario 3 omfattas även scenario 4 av gipsväggar samt golv och tak i betong, 

därmed beräknas den termiska trögheten med Ekv.12 i avsnitt 3.3.2, även här. Skillnaden mellan 

scenario 3 och 4 är att vid scenario 4 antas 20 cm av fönsterhöjden för samtliga fönster bestå på 

samma sätt som vid scenario 2. Därmed påverkas öppningsfaktorn i scenario 4 till det mindre 

jämfört med scenario 3, se Ekv.5 i avsnitt 3.3.2. 
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Tabell 4. Materialegenskaper för betong och gips (Karlsson & Quintiere, 2000). 

  λ [W/m K] c [J/kg K] ρ [kg/m
3
] b=√(λcρ) [J/m

2 
s

1/2  
K] 

Betong 1.4 880 2300 1683 

Gips 0.48 840 1440 762 

 

För respektive scenario redovisas temperatur-tidkurvor samt fördelningsgrafer för 

maxtemperatur, tid till maxtemperatur, temperatur vid 20 minuter samt ekvivalent tid för 

brandexponering. På så sätt kan standardbrandkurvan jämföras i flera hänseenden med de 

beräknade temperatur-tidkurvorna enligt Eurokodmodellen, både för lägenheterna och rummen. 

Dessutom finns det histogram i bilaga 1 där antalet inom varje temperatur- eller tidsintervall kan 

studeras för respektive parameter. För rumsbränderna är det även möjligt att i histogrammen 

jämföra de olika rumstyperna emellan då en kategorisering av rummen är genomförd. 

4.2. Lägenheter 

Ritningsunderlaget resulterade i 102 lägenheter se Tabell 5. Som kan ses i Tabell 5 nedan är alla 

lägenhetsbränder ventilationskontrollerade vid samtliga scenarion. I beräkningsmodellen innebär 

det att 𝑡𝑚𝑎𝑥 ges av 0,2 ∗ 10−3 ∗
𝑞𝑡,𝑑

𝑂
 samt att 𝑥 = 1 i någon av ekvationerna 20–22, något som 

framgår tydligt i den skapade beräkningsmodellen i Excel. 

Tabell 5. Antal lägenheter samt fördelning ventilations-/bränslekontrollerade bränder. 

 

I Tabell 6 kan medel-, max- och minvärden för några parametrar för lägenheternas 

ritningsunderlag studeras. Antal rum för lägenheterna är inom intervallet 1–5 stycken. För en 

inblick i hur de studerade ritningarna ser ut, se bilaga 2. 

Tabell 6. Medel-, max och minvärde för olika parametrar i ritningsunderlaget för lägenheterna. 

Parameter Medel Max Min 

Golvarea, Af   69,84 [m2] 118,00 [m2] 26,00 [m2] 

Fönsterarea, Av 11,84 [m2] 23,60 [m2] 4,60 [m2] 

Genomsnittlig fönsterhöjd, Heq 1,66 [m] 1,91 [m] 1,36 [m] 

Total omslutningsarea, At 232,44 [m2] 361,50 [m2] 103,25 [m2] 

Öppningsfaktor, O 0,065 [m1/2] 0,094 [m1/2] 0,042 [m1/2] 

 

I kommande fyra figurerna kan de beräknade temperatur-tidkurvorna studeras i jämförelse med 

standardbrandkurvan EN 1363-1 för respektive scenario. I Figur 7, scenario 1, kan det ses att 

standardbrandkurvan är placerad ungefär i mitten av de beräknade lägenhetsbränderna fram till 

30 minuter. Därmed är upphettningsfasen för cirka hälften av lägenhetsbränderna kraftigare än 

standardbrandkurvan. Upphettningsfasen pågår fram till att kurvan slutar stiga för att sedan gå in 

i avsvalningsfasen där temperaturen minskar linjärt. Jämförs temperaturen istället vid 60 minuter 

är samtliga temperatur-tidkurvor placerade under standardbrandkurvan, något som visar att de 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Antal lägenheter 102 102 102 102 

Antal ventilationskontrollerade 102 102 102 102 

Antal bränslekontrollerade 0 0 0 0 
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beräknade brandförloppen vid 60 minuter är i ett upphettningsstadie eller avsvalningsstadie som 

understiger standarbrandkurvans temperatur vid samma tidpunkt. 

 

Figur 7. Parametriska brandkurvor för scenario 1 vid lägenhetsbränder. 

I Figur 8 för scenario 2 är tillväxthastigheten för de beräknade temperatur-tidkurvorna lägre än 

för scenario 1, majoriteten av kurvorna är placerade under standarbrandkurvan under hela 

brandförloppet Den högsta temperaturen är lägre än för scenario 1 men brandförloppen pågår 

under en längre tid för scenario 2. Anledningen till det är att öppningsfaktorn i scenario 2 är 

mindre och därmed får bränderna även en mindre mängd syre än i scenario 1, som tidigare nämnts 

är bränderna ventilationskontrollerade och styrs därmed av mängden syre som finns att tillgå. 

Mer syre leder därför till intensivare brandförlopp än vad ett scenario med mindre syre gör vid 

ventilationskontrollerade bränder. En skillnad mellan scenario 1 och 2 är att scenario 2 innehar 

en kurva som överstiger eller åtminstone korsar standardbrandkurvan vid 60 minuter, men i övrigt 

är resterande kurvor placerade under, likt scenario 1. 

 

Figur 8. Parametriska brandkurvor för scenario 2 vid lägenhetsbränder. 
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I scenario 3 som innebär ett materialbyte till gips för väggarna samt fullt utblåsta fönster kan det 

i Figur 9 snabbt utläsas stora skillnader jämfört med scenario 1 och 2 där all omslutningsarea 

bestod av betong. Vid 30 minuter är nästan samtliga temperatur-tidkurvor placerade ovanför 

standardbrandkurvan, i vissa fall är temperaturen kring 200 ˚C högre än för standardbrandkurvan. 

Materialbytet i väggarna från betong till gips innebär en lägre termisk tröghet och därmed värms 

lägenheten upp snabbare samt når högre temperaturer. Något som även gäller för scenario 3 

liksom för scenario 1 och 2 är att trots mycket intensivare upphettningsfaser är majoriteten av 

temperatur-tidkurvorna placerade under standardbrandkurvan vid 60 minuter. 

 

Figur 9. Parametriska brandkurvor för scenario 3 vid lägenhetsbränder. 

I Figur 10 för scenario 4 när antagandet att fönstren delvis består kan samma skillnad mellan 

scenario 3 och 4 ses som mellan scenario 1 och 2. Det vill säga att på grund av en mindre 

öppningsfaktor finns inte lika stor syretillförsel som för scenario 3, vilket leder till lägre 

temperaturer men längre brandförlopp för scenario 4. Vid 60 minuter kan det dock ses att i stort 

sett lika många temperatur-tidkurvor är placerade ovanför standardbrandkurvan som för  

scenario 3. Det kan jämföras med sambandet mellan scenario 1 och 2 där scenario 2 med mindre 

öppningsfaktor ledde till att en kurva placerades ovanför standardbrandkurvan, till skillnad från 

scenario 1 där samtliga kurvor var placerade under. Mellan scenario 3 och 4 är det ingen påtaglig 

skillnad, det vill säga en minskad öppningsfaktor ledde inte till att fler kurvor placerades ovanför 

standardbrandkurvan vid 60 minuter. 
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Figur 10. Parametriska brandkurvor för scenario 4 vid lägenhetsbränder. 

 

4.2.1. Maxtemperatur 

Avsnittet redovisar maxtemperaturen för de olika scenarierna jämfört med standardbrandkurvans 

temperatur vid 60 minuter. Det är viktigt att poängtera det just är standardbrandkurvans 

temperatur vid 60 minuter och inte dess maxtemperatur eftersom 

EN 1363-1 ökar mot oändligheten. Anledningen till att en jämförelse genomförs vid 60 minuter 

beror på att det är den tid som en lägenhet ska klara av att stå emot brand enligt BBR 28, 

lägenheter ska uppfylla det brandskyddstekniska kravet EI 60 (BBR, BFS 2019:2). 

Maxtemperaturen som redovisas för de egna beräknade temperatur-tidkurvorna är 

maxtemperaturen vid vilken tidpunkt som helst. 

Tabell 7. Medel-, max- och minvärde för maxtemperatur för de olika scenarierna jämfört med standardbrandkurvan. 

 Tmax     

Scenario  EN 1363-1 [˚C] Medel [˚C] Max [˚C] Min [˚C] Standardavvikelse [˚C] 

Scenario 1 945* 926 1001 847 33 

Scenario 2 945* 897 971 822 32 

Scenario 3  945* 996 1050 932 27 

Scenario 4 945* 968 1025 904 28 
*Temperaturen efter 60 minuters standardbrand, det brandcellerna är designade för att klara. 

I Tabell 7 går det att se att scenario 3 är det scenario med högst temperatur medan scenario 2 är 

det scenario med lägst maxtemperatur. Medelvärdet för maxtemperaturen för scenario 1 och 2 är 

lägre än standardbrandkurvans temperatur vid 60 minuter men för scenario 3 och 4 är 

medeltemperaturen högre. Med hjälp av Tabell 7  är det möjligt att i Figur 7, Figur 8, Figur 9 och 

Figur 10 utläsa de exakt högsta och lägsta temperaturerna för respektive scenario.  

I Figur 11 redovisas en fördelningsgraf för scenario 1, för en beskrivning över hur graferna har 

tagits fram se avsnitt 2.4. Det röda strecket motsvarar standardbrandkurvans temperatur vid 60 

minuter vilket är det valda jämförvärdet för maxtemperaturen. Därefter är det möjligt att utläsa 

vilken andel av lägenheterna som har en maxtemperatur lika med eller mindre än 
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standardbrandkurvans temperatur vid 60 minuter, det vill säga 945 ˚C. För scenario 1 har cirka 

70 % av lägenheterna en maxtemperatur som understiger standardbrandkurvans temperatur vid 

60 minuter. 

 

Figur 11. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 1. 

Fördelningen för scenario 2 i Figur 12 skiljer sig med ungefär 20 procentenheter jämfört med 

scenario 1. Vid scenario 2 har cirka 95 % lägenhetsbränderna en maxtemperatur som understiger 

standarbrandkurvans temperatur på 945 ˚C vid 60 minuter. Det innebär att cirka 5 av de 102 

parametriska lägenhetsbränderna har en maxtemperatur som överstiger 945 ˚C, vilket även är 

möjligt att se i Figur 8 för temperatur-tidkurvorna.  

 

Figur 12. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 2. 

Fördelningsgrafen för scenario 3 i Figur 13 tyder på stora skillnader jämfört med de två tidigare 

scenariona. Det som även gick att utläsa i temperatur-tidkurvorna i Figur 9 blir än tydligare här, 

för scenario 3 har nästan samtliga lägenhetsbränder en maxtemperatur som överstiger 

standardbrandkurvans temperatur på 945 ˚C vid 60 minuter. Endast 5–6 % av de parametriska 

lägenhetsbränderna innehar en maxtemperatur som understiger 945 ˚C. På så vis är scenario 2 

och scenario 3 motsatsen till varandras resultat angående maxtemperatur. 
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Figur 13. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 3. 

Maxtemperaturen för scenario 4 i Figur 14 har en större andel lägenheter som inte överstiger  

945 ˚C, cirka 20 %. Anledningen till att scenario 3 och 4 har större andel lägenheter med högre 

maxtemperatur än 945 ˚C beror som tidigare nämnts på en lägre termisk tröghet när väggarna 

består av gips istället för betong.  

 

Figur 14. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 4. 

 

4.2.2. Tid till maxtemperatur 

Med hjälp av tid till maxtemperatur är det möjligt att få reda på hur långa upphettningsfaserna är 

för de parametriska lägenhetsbränderna och därmed även när avsvalningsfasen infaller. I  

Tabell 8 kan tid till maxtemperatur studeras för respektive scenario jämfört med 

standardbrandkurvan EN 1363-1. Tidigare i avsnitt 4.2.1 nämndes det att standardbrandkurvans 

maxtemperatur inte inträffar vid 60 minuter, standardbrandkurvans temperatur ökar mot 

oändligheten. Därför ska det även påpekas här att 60 minuter som är angivet i Tabell 8 i kolumnen 

EN 1363-1 enbart är ett jämförvärde. Tiden 60 minuter har valts av samma anledning som 

tidigare, det vill säga på grund av det brandskyddstekniska kravet EI 60 som ställs på lägenheter 

i BBR 28 (BBR, BFS 2019:2). 
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Tabell 8. Medel-, max- och minvärde för tid till maxtemperatur för de olika scenarierna jämfört med standardbrandkurvan. 

 Tid till Tmax     

Scenario EN 1363-1 [min] Medel [min] Max [min] Min [min] 

Standardavvikelse 

[min] 

Scenario 1 60* 45 65 29 8 

Scenario 2 60* 55 79 35 10 

Scenario 3  60* 45 65 29 8 

Scenario 4 60* 55 79 35 10 
* Tiden 60 minuter är inte standardbrandkurvans tid till maxtemperatur utan ett värde som valts som jämförvärde.  

För scenario 1 i Figur 15 kan slutsatsen dras att ungefär 95 % av lägenhetsbrändernas 

maxtemperatur inträffar vid eller innan 60 minuter. Det betyder att samma andel av 

lägenhetsbränderna har gått in i avsvalningsfasen innan 60 minuter. 

 

Figur 15. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 1. 

Figur 16 för scenario 2 visar att en mindre andel av lägenhetsbränderna har uppnått sin 

maxtemperatur innan eller vid 60 minuter, ganska exakt 70 %. Det innebär en minskning med 

cirka 25 procentenheter jämfört med scenario 1. Anledningen till det är minskningen av 

öppningsfaktorn som scenario 2 innebär. Det leder i sin tur till lägre maxtemperaturer och längre 

brandförlopp då bränderna är ventilationskontrollerade. 

 

Figur 16. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 2. 
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I Figur 17 för scenario 3 uppnås samma resultat som för scenario 1 i Figur 15, angående tid till 

maxtemperatur. Studeras båda fördelningsgraferna kan slutsatsen dras att de ser exakt likadana 

ut. Förklaringen till det är beräkningsmetoden för tid till maxtemperatur inte tar hänsyn till den 

termiska trögheten som skiljer scenariona emellan. Ekvationerna 14, 15 och 5 i avsnitt 3.3.2, visar 

att den termiska trögheten inte är en ingångsparameter för att räkna ut 𝑡𝑚𝑎𝑥. En ytterligare 

anledning till att resultatet blir som det blir är att alla bränder är ventilationskontrollerade och 

styrs av mängden syretillförsel, vilken är lika stor för båda scenarierna. Men vad som kan 

påminnas om är att maxtemperaturerna skiljer sig nämnvärt mellan scenario 1 och 3.  

 

Figur 17. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 3. 

Sambandet mellan scenario 1 och 3 inträffar även mellan scenario 2 och 4, vilket kan ses i  

Figur 16 och Figur 18. Skillnaden mellan scenario 2 och 4 är på samma sätt här enbart den 

termiska trögheten. Vad som annars kan konstateras är att skillnaden i öppningsfaktor för 

scenarierna 1 och 3 jämfört med scenarierna 2 och 4, visar på att en större öppningsfaktor leder 

till en kortare tid för att branden ska uppnå sin maxtemperatur. 

 

Figur 18. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 4. 
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4.2.3. Temperatur vid 20 minuter 

Tabell 9 redovisar temperaturen vid 20 minuter för de parametriska lägenhetsbränderna jämfört 

med standardbrandkurvan EN 1363-1. Denna jämförelse ger en bild av hur snabbt tillväxstadiet 

har gått scenarierna emellan men även jämfört med standardbrandkurvan. En intressant del i 

jämförelsen är att tre av fyra scenarion har ett medelvärde som överstiger standardbrandkurvans 

temperatur på 781 ˚C vid 20 minuter, enbart scenario 2 har ett medelvärde som understiger. 

Skillnaden mellan scenario 2 och 3 som innefattar lägre termisk tröghet och större öppningsfaktor 

för scenario 3, visar att det resulterar i en ökning på mer än 100 ˚C för både medel-, max- och 

minvärdet för just scenario 3. 

Tabell 9. Medel-, max- och minvärde för temperatur vid 20 minuter för de olika scenarierna jämfört med standardbrandkurvan. 

 Temp. 20 min     

Scenario EN 1363-1 [˚C] Medel [˚C] Max [˚C] Min [˚C] Standardavvikelse [˚C] 

Scenario 1 781 814 922 704 48 

Scenario 2 781 764 865 642 49 

Scenario 3  781 878 983 774 50 

Scenario 4 781 825 922 729 46 

 

Scenario 1 i Figur 19 visar på det som även tabellen ovan gjorde, att medelvärdet överstiger 

standardbrandkurvans temperatur. Ungefär 28 % av lägenhetsbränderna understiger 781 ˚C vid 

20 minuter, vilket i sin tur innebär att resterande 72 % överstiger. 

 

Figur 19. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 1. 

Figur 20 för scenario 2, som än så länge har visat sig vara det mest fördelaktiga scenariot 

angående lägenhetsbrändernas allvarlighet, visar på att cirka 60 % av bränderna understiger 

standardbrandkurvans temperatur vid 20 minuter. Men det innebär ändå att ungefär 40 % av 

lägenhetsbränderna överstiger standardbrandkurvan i tillväxtsstadiet. 
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Figur 20. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 2. 

För scenario 3 syns det i Figur 21 att nästan samtliga lägenhetsbränder har en temperatur vid 20 

minuter som överstiger 781 ˚C, eller som det i temperatur-tidgrafen (Figur 9) innebär att de är 

placerade ovanför standardbrandkurvan vid 20 minuter. Uppskattningsvis är det enbart 2–3 % 

som understiger 781 ˚C. 

 

Figur 21. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 3. 

Fördelningsgrafen i Figur 22 för scenario 4 visar att även här överstiger majoriteten av 

lägenhetsbrändernas temperatur 781 ˚C, närmare bestämt 80 %. Jämförs scenario 1 (Figur 19) 

och scenario 4 (Figur 22) kan slutsatsen att scenario 4 växer snabbare trots mindre 

öppningsfaktor. Det visar på den termiska tröghetens effekt att en lägre termisk tröghet ger en 

snabbare upphettning, vilket är fallet för scenario 4 jämfört med scenario 1. 
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Figur 22. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 4. 

4.2.4. Ekvivalent tid för brandexponering 

Parametern ekvivalent tid för brandexponering beskrivs i avsnitt 3.4, men kortfattat kan det 

beskrivas som en beräkningsmetod för att omvandla till exempel parametriska bränder till vad de 

skulle motsvara enligt standardbrandkurvan. Det som är påtagligt vid första anblick på  

Tabell 10 är att samtliga scenariers medelvärde understiger 60 minuter. Tiden 60 minuter har 

valts av samma anledning som tidigare, det vill säga på grund av det brandskyddstekniska kravet 

EI 60 i BBR 28 (BBR, BFS 2019:2). Sambandet som inträffade vid resultatet för tid till 

maxtemperatur i avsnitt 4.2.2 inträffar även här. Scenario 1 och 3 samt scenario 2 och 4 resulterar 

i samma resultat på grund av att de har samma öppningsfaktor, samt att bränderna är 

ventilationskontrollerade.  

I beräkningsmetoden för ekvivalent tid för brandexponering i avsnitt 3.4 är det dessutom möjligt 

att matematiskt visa varför inte resultatet påverkas av skillnaderna angående den termiska 

trögheten. Beräkningsmetoden i EN 1991-1-2 bilaga F tar enbart hänsyn till den termiska 

trögheten med en konverteringsfaktor, som i det här arbetet väljs utefter ekvationerna 30, 31 och 

32. En av föregående nämnda ekvationer väljs sedan beroende på inom vilket intervall den 

termiska trögheten ligger inom. För de scenerier som valts i det här arbetet kan den termiska 

trögheten endast resultera i Ekv.31 för samtliga lägenhetsbränder och därmed innehar alla bränder 

samma konverteringsfaktor. Matematiskt beror det att två olika värden, i det här fallet den 

termiska trögheten för betong och gips (se Tabell 4), som ligger inom samma intervall (se Ekv.31) 

kan inte resultera i ett värde utanför intervallet om ett typ av medelvärde dem emellan räknas ut 

med Ekv.12.  

Tabell 10. Medel-, max- och minvärde för ekvivalent tid för brandexponering för de olika scenarierna jämfört med 
standardbrandkurvan. 

 Ekvivalent tid     

Scenario EN 1363-1 [min] Medel [min] Max [min] Min [min] 

Standardavvikelse 

[min] 

Scenario 1 60 52 64 39 5 

Scenario 2 60 57 71 42 6 

Scenario 3  60 52 64 39 5 

Scenario 4 60 57 71 42 6 
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I Figur 23 för scenario 1 är det en liten andel av lägenhetsbränderna som överstiger 60 minuter, 

ungefär 6–7 %. Den ekvivalenta tiden för brandexponeringen visar därmed att majoriteten av 

lägenhetsbränderna för scenario 1 inte hade riskerat äventyra kravet på EI 60.  

 

Figur 23. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 1. 

I Figur 24 för scenario 2 är det större andel lägenheter som överstiger 60 minuter, närmare 

bestämt kring 72 %. Det betyder att cirka 28 % överstiger 60 minuter och kan på så sätt äventyra 

det brandskyddstekniska kravet på EI 60. Scenario 2 har dock inte lika stor andel 

lägenhetsbränder som uppnår överstigande temperaturer jämfört med standardbrandkurvan som 

scenario 1, se Figur 15 och Figur 16. 

 

Figur 24. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 2. 

När det kommer till scenario 3 och 4 i Figur 25 och Figur 26 kan samma slutsats angående andel 

lägenhetsbränder som understiger eller överstiger 60 minuter dras som för scenario 1 och 2. En 

aspekt som inte syns i fördelningsgraferna som är viktigt att beakta är att scenario 3 och 4 uppnår 

högre maxtemperaturer samt har intensivare tillväxtstadier på grund av gipsväggar istället för 

väggar i betong, vilket redovisades tidigare i avsnitt 4.2.1 och 4.2.3.  
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Figur 25. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 3. 

 

 

Figur 26. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 4. 

 

4.3. Rum 
I det här avsnittet presenteras resultatet för enskilda rumsbränder utifrån samma ritningsunderlag 

som för lägenhetsbränderna. Efter bortfall av rum på grund av kraven som ställs i  

Eurokod 1991-1-2 bilaga A och F, blev antalet tillslut 180 stycken vilket kan ses i  

Tabell 11. Likt lägenhetsbränderna är alla rumsbränder ventilationskontrollerade vilket innebär 

att rumsbränderna styrs av mängden syre som finns att tillgå, det vill säga av öppningsfaktorn. 

För att bränderna istället skulle vara bränslekontrollerade hade öppningsfaktorn behövt vara 

större, se Ekv.14 i avsnitt 3.3.2. I bilaga 1 finns det även histogram där rummen är kategoriserade 

beroende på typ av rum, därmed kan de olika resultatsparametrarna jämföras rumstyperna 

emellan. De olika typerna av rum är allrum, sovrum och enrumslägenheter. Allrum omfattas av 

all yta som inte är något eget rum, i det här ritningsunderlaget har det inneburit hall, vardagsrum 

och kök i de flesta fallen. Enrumslägenheterna omfattas ofta av allt förutom toalett och eventuellt 

andra mindre rum som förråd och klädkammare. 
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Tabell 11. Antal rum samt fördelning ventilations-/bränslekontrollerade bränder. 

 

I Tabell 12 presenteras medel-, max- och minvärden för olika parametrar för att ge en uppfattning 

om i vilken storleksordning parametrarna är i ritningsunderlaget för rummen. För en inblick i hur 

de studerade ritningarna ser ut, se bilaga 2. 

Tabell 12. Medel-, max- och minvärden för olika parametrar i ritningsunderlaget för rummen. 

Parameter Medel Max Min 

Golvarea, Af   25,35 [m2] 73,38 [m2] 6,38 [m2] 

Fönsterarea, Av 4,43 [m2] 14,38 [m2] 1,04 [m2] 

Genomsnittlig fönsterhöjd, Heq 1,58 [m] 2,02 [m] 1,18 [m] 

Total omslutningsarea, At 111,55 [m2] 297,29 [m2] 38,26 [m2] 

Öppningsfaktor, O 0,047 [m1/2] 0,081 [m1/2] 0,022 [m1/2] 

 

Temperatur-tidkurvorna för rumsbränderna vid scenario 1 i Figur 27 visar att få bränder har ett 

brandförlopp som överstiger standardbrandkurvan vid någon tidpunkt. För att påminna innebär 

scenario 1 att samtliga omslutningsareor för rummet är gjorda i betong samt att alla fönster har 

blåsts ut fullständigt. Vid 60 minuter är samtliga temperatur-tidkurvor placerade under 

standardbrandkurvan. En stor andel av rumsbrändernas brandförlopp fortgår längre än 2 timmar. 

 

Figur 27. Parametriska brandkurvor för scenario 1 vid rumsbränder. 

Vid scenario 2 i Figur 28 när öppningsfaktorn är mindre, på grund av att fönstren inte antas blåsas 

ut fullständigt, resulterar det i att samtliga brandkurvors tillväxthastighet och temperaturer 

minskas och fortlöper under en längre tid jämfört med scenario 1 i Figur 27. Minskningen 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Antal rum 180 180 180 180 

Antal ventilationskontrollerade 180 180 180 180 

Antal bränslekontrollerade 0 0 0 0 
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angående tillväxthastighet och temperatur innebär att färre rumsbränder överstiger 

standardbrandkurvans temperatur under någon tidpunkt.  

 

Figur 28. Parametriska brandkurvor för scenario 2 vid rumsbränder. 

Vid scenario 3 i Figur 29 där fönstren antas fullt utblåsta samt att väggarna består av gips, kan en 

drastisk ökning av tillväxthastighet för rumsbränderna ses. Fram till 30 minuter är 

standardbrandkurvan ungefär placerad i mitten av rumsbrändernas temperatur-tidkurvor. 

Temperaturskillnader ovanför standardbrandkurvan vid 30 minuter uppgår mot cirka 200 ˚C. 

Men vid 60 minuter understiger samtliga kurvor standardbrandkurvan, då de kurvor som tidigare 

översteg nu befinner sig i avsvalningsstadiet. 

 

Figur 29. Parametriska brandkurvor för scenario 3 vid rumsbränder. 

I Figur 30 som innehåller rumsbränderna för scenario 4 har temperatur-tidkurvornas 

tillväxthastighet minskats jämfört med scenario 3 ovan, beroende på att fönstren inte har blåsts 
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ut fullständigt. Den minskade mängden syretillförsel innebär att bränderna inte får den mängd 

syre som krävs för att samma tillväxthastighet ska uppnås som för scenario 3. Det ska ändå 

påpekas att scenario 4 har en betydande andel rumsbränder som överstiger standardbrandkurvan 

i någon omfattning, till skillnad från scenario 1 och 2 (se Figur 27 och Figur 28). 

 

Figur 30. Parametriska brandkurvor för scenario 4 vid rumsbränder. 

 

4.3.1. Maxtemperatur 

Likt avsnitt 4.2.1 presenteras maxtemperaturen i det här avsnittet, fast för rumsbränderna. Till 

skillnad från lägenhetsbränderna i Tabell 7 understiger samtliga rumsbränders medelvärde för 

maxtemperatur 945 ˚C, se Tabell 13. Men som även kunde ses i Figur 33 och Figur 34 har 

scenario 3 och 4 en mängd bränder som uppnår temperaturer över 945 ˚C. 

Tabell 13. Medel-, max- och minvärde för maxtemperatur för de olika scenarierna jämfört med standardbrandkurvan. 

 Tmax     

 Scenario EN 1363-1 [˚C] Medel [˚C] Max [˚C] Min [˚C] Standardavvikelse [˚C] 

Scenario 1 945* 831 941 728 50 

Scenario 2 945* 804 913 691 51 

Scenario 3  945* 935 1027 829 46 

Scenario 4 945* 904 1000 796 47 
* Temperaturen efter 60 minuters standardbrand, det brandcellerna är designade för att klara. 

Det röda strecket i samtliga fördelningsgrafer visar på x-axeln jämförvärdet som valts, dessutom 

kan sedan andelen lägenheter som understiger eller överstiger jämförvärdet ses på  

y-axeln. Figur 31 för scenario 1 visar på att samtliga rumsbränder inte uppnår en maxtemperatur 

som överstiger standardbrandkurvans temperatur vid 60 minuter, vilket bekräftar det som står i 

Tabell 13 för scenario 1. Maxtemperaturen sträcker sig från 728 ˚C till 941 ˚C för de olika 

rumsbränderna vid det här scenariot. 
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Figur 31. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 1. 

Scenario 2 i Figur 32 stämmer även den överens med vad som redovisades i Tabell 13, ingen av 

rumsbränderna har en maxtemperatur som överstiger standardbrandkurvans temperatur vid 60 

minuter. Dessutom är fördelningskurvan för scenario 2 placerad längre till vänster på  

x-axeln som representerar temperaturen än för scenario 1, något som tyder på lägre 

maxtemperaturer överlag. 

 

Figur 32. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 2. 

Vid scenario 3 med lägre termisk tröghet än scenario 1 visar Figur 33 vilken stor påverkan en 

lägre termisk tröghet medför. Från att alla rumsbränder understiger 945 ˚C i scenario 1 är det 

istället över 40 % som överstiger den temperaturen i scenario 3. Dessutom nås maxtemperaturer 

på över 1000 ˚C för cirka 7–8 % av rumsbränderna.  
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Figur 33. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 3. 

Även scenario 4 i Figur 34 nedan har en betydande andel rumsbränder med maxtemperaturer som 

överstiger standardbrandkurvans temperatur på 945 ˚C vid 60 minuter. Andelen som överstiger 

uppskattas till cirka 28 %. En minskad tillgång på syre som scenario 4 innebär jämfört med 

scenario 3, ledde till att andelen rumsbränder med överstigande maxtemperatur minskade med 

mer än 10 procentenheter. 

 

Figur 34. Fördelningsgraf för maxtemperatur vid scenario 4. 

4.3.2. Tid till maxtemperatur 

Tid till maxtemperatur innebär vid vilken tidpunkt som rumsbränderna uppnår sin 

maxtemperatur. Dessutom är samma tidpunkt en indikator på när branden går in i 

avsvalningsstadiet. I Tabell 14 redovisas de olika medel-, max- och minvärdena för de olika 

scenarierna jämfört med standardbrandkurvan. På samma sätt som i avsnitt 4.2.2 är förklaringen 

till att 60 minuter har valts för standardbrandkurvan beroende på det brandskyddstekniska kravet 

som ställs i BBR 28 (BBR, BFS 2019:2). För att förtydliga, standardbrandkurvans maxtemperatur 

inträffar inte vid 60 minuter då EN 1363-1ökar mot oändligheten.  

Tabell 14 visar att samma resultat uppnås mellan scenario 1 och 3 samt mellan scenario 2 och 4. 

Detta beror inte på något fel i beräkningarna utan kan förklaras av att beräkningarna för tid till 

maxtemperaturen inte tar hänsyn till den termiska trögheten som skiljer scenarierna emellan, se 

avsnitt 4.2.2 för djupare förklaring. Vad som annars kan anses intressant är den stora skillnaden 
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mellan minsta värdet och maxvärdet angående tiden det tar till att maxtemperaturen uppnås. Till 

exempel dröjer det 111 minuter för en av rumsbränderna att uppnå sin maxtemperatur medan den 

kortaste tiden är 35 minuter vid scenario 2 och 4. Att samtliga scenariers medelvärde understiger 

60 minuter tyder på att majoriteten av alla rumsbränder har påbörjat sin avsvalningsfas innan 60 

minuter. 

Tabell 14. Medel-, max- och minvärde för tid till maxtemperatur för de olika scenarierna jämfört med standardbrandkurvan. 

 Tid till Tmax     

 Scenario EN 1363-1 [min] Medel [min] Max [min] Min [min] 

Standardavvikelse 

[min] 

Scenario 1 60* 46 87 29 12 

Scenario 2 60* 57 111 35 15 

Scenario 3  60* 46 87 29 12 

Scenario 4 60* 57 111 35 15 
* Tiden 60 minuter är inte standardbrandkurvans tid till maxtemperatur utan ett värde som valts som jämförvärde.   

Fördelningsgrafen för scenario 1 i Figur 35 visar att endast 11 % av rumsbränderna når sin 

maxtemperatur efter 60 minuter. Men eftersom ingen maxtemperatur översteg 945 ˚C (se  

Tabell 13) innebär det att ingen av temperatur-tidkurvorna i Figur 27 överstiger 

standardbrandkurvan efter 60 minuter. En faktor som är viktigt i branddimensioneringssynpunkt 

då det brandskyddstekniska kravet på EI 60 ställs enligt BBR 28. 

 

Figur 35. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 1. 

Fördelningsgrafen för scenario 2 i Figur 36 visar på en högre andel rumsbränder som uppnår sin 

maxtemperatur efter 60 minuter, det vill säga 40 %. Det betyder att samma nämnda andel precis 

har eller kommer uppnå sin maxtemperatur efter 60 minuter. Men som för scenario 1 har även 

scenario 2 ingen rumsbrand med maxtemperatur som överstiger det valda jämförvärdet 945 ˚C 

och därmed kommer ingen rumsbrand överstiga denna temperatur efter 60 minuter. Det som kan 

belysas är att en minskning på tillgången syre som scenario 2 innebär jämfört med scenario 1 

leder till en andelsskillnad som inte uppnår sin maxtemperatur innan 60 minuter på nästan 30 

procentenheter. 
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Figur 36. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 2. 

I Figur 37 för scenario 3 redovisas som tidigare nämnts samma resultat som för scenario 1. Det 

är därmed enbart tillväxthastigheten och temperaturerna på rumsbränderna som skiljer 

scenarierna emellan, på grund av skillnaden i termisk tröghet. Det kan inte urskiljas i 

fördelningsgraferna men kan studeras i temperatur-tidkurvorna i Figur 27 och Figur 29. 

 

Figur 37. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 3. 

Fördelningsgrafen i Figur 38 för scenario 4 kan likställas med fördelningsgrafen för scenario 2 i 

Figur 36. Det innebär på samma sätt här att det som skiljer scenario 2 från 4 är att 

tillväxthastigheten och temperaturerna på rumsbrändera skiljer sig åt, något som inte går att 

urskilja i fördelningsgraferna men kan ses i temperatur-tidkurvorna i Figur 28 och Figur 30. 
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Figur 38. Fördelningsgraf för tid till maxtemperatur vid scenario 4. 

 

4.3.3. Temperatur vid 20 minuter 

Temperatur vid 20 minuter indikerar på hur snabbt upphettningsfasen har utvecklats för 

rumsbränderna. I Tabell 15 är det enbart scenario 3 som har ett medelvärde som överstiger  

781 ˚C, vilket även kan ses i Figur 29 där majoriteten av temperatur-tidkurvorna är placerade 

ovanför standardbrandkurvan vid 20 minuter. För övriga scenarion med ett understigande 

medelvärde kan det studeras i Figur 27, Figur 28 och Figur 30 att de har en majoritet av 

rumsbränder som inte överstiger 781 ˚C vid 20 minuter.  

Tabell 15. Medel-, max- och minvärde för temperatur vid 20 minuter för de olika scenarierna jämfört med 
standardbrandkurvan. 

 Temp. 20 min     

Scenario EN 1363-1 [˚C] Medel [˚C] Max [˚C] Min [˚C] Standardavvikelse [˚C] 

Scenario 1 781 717 879 425 90 

Scenario 2 781 645 827 306 114 

Scenario 3  781 821 966 623 70 

Scenario 4 781 764 910 504 78 

 

Figur 39 visar att vid scenario 1 överstiger cirka 28 % standardbrandkurvans temperatur vid 20 

minuter. Det betyder att det är samma andel av rumsbränderna som är placerade ovanför 

standardbrandkurvan i Figur 27 vid 20 minuter. Att resterande 72 % understiger 

EN 1363-1 visar att standardbrandkurvan har ett snabbare tillväxstadie än majoriteten av 

rumsbränderna för det här scenariot. 
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Figur 39. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 1. 

Scenario 2 i Figur 40 visar att nästan samtliga rumsbränder understiger standardbrandkurvan vid 

20 minuter. Det tyder än en gång på att en minskad tillgång på syre som en mindre öppningsfaktor 

innebär mellan scenario 1 och 2, leder till mindre intensiva bränder. Ett längre brandförlopp med 

överlag lägre temperaturer är det som blir påföljden. Skillnaden andelsmässigt mellan scenario 1 

och 2 är kring 20 procentenheter. 

 

Figur 40. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 2. 

Fördelningsgrafen för scenario 3 i Figur 41 visar på den drastiska skillnaden som uppstår vid 

lägre termisk tröghet jämfört med scenario 1. Cirka 70 % av rumsbränderna överstiger 

standardbrandkurvans temperatur 781 ˚C vid 20 minuter, något som även kan studeras i  

Figur 29 där det tydligt går att se att majoriteten av rumsbrändernas temperatur-tidkurvor är 

placerande ovanför EN 1363-1. Dessutom överstiger mer än 10 % av rumsbränderna 900 ̊ C redan 

vid 20 minuter.  
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Figur 41. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 3. 

Scenario 4 i Figur 42 med mindre öppningsfaktor än scenario 1, har en större andel rumsbränder 

som överstiger 781 ˚C vid 20 minuter än vad scenario 1 har. Mer än 45 % av rumsbränderna 

uppnår en temperatur vid 20 minuter som är högre än standardbrandkurvans. Öppningsfaktorns 

minskning från scenario 3 resulterar dock i en cirka 20 procentenheter stor andelsminskning som 

överstiger EN 1363-1vid 20 minuter. 

 

Figur 42. Fördelningsgraf för temperatur vid 20 minuter vid scenario 4. 

 

4.3.4. Ekvivalent tid för brandexponering 

Det här avsnittet redovisar resultatet för den ekvivalenta tiden för de parametriska rumsbränderna. 

I Tabell 16 kan medel-, max- och minvärdet för den ekvivalenta tiden studeras och jämföras med 

EN 1363-1, dessutom redovisas även standardavvikelsen. Likt avsnitt 4.2.4 är resultatet även här 

detsamma för scenario 1 och 3 samt för scenario 2 och 4. Anledningen till det kan läsas i tidigare 

nämnt avsnitt 4.2.4, men kortfattat beror det på att samtliga termiska trögheter faller in inom 

samma intervall som sedan resulterar i att samma konverteringsfaktor används för samtliga fall. 

Alla fyra scenariers medelvärde understiger 60 minuter vilket tyder på att majoriteten av alla 

rumsbränder vid de olika scenarierna inte äventyrar det brandskyddstekniska krav EI 60 som 

ställs i BBR 28 (BBR, BFS 2019:2). Studeras istället maxvärdena i Tabell 16 kan slutsatsen dras 
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att samtliga scenarier har minst en rumsbrand som överstiger 60 minuter och kan därmed äventyra 

det brandskyddstekniska kravet EI 60. 

Tabell 16. Medel-, max- och minvärde för ekvivalent tid för brandexponering vid olika scenarier jämfört med 

standardbrandkurvan. 

 Ekvivalent tid     

Scenario EN 1363-1 [min] Medel [min] Max [min] Min [min] 

Standardavvikelse 

[min] 

Scenario 1 60 44 62 33 6 

Scenario 2 60 49 69 37 7 

Scenario 3  60 44 62 33 6 

Scenario 4 60 49 69 37 7 

 

Scenario 1 i Figur 43 visar att nästan alla rumsbränder har en ekvivalent tid som understiger 60 

minuter, uppskattningsvis överstiger enbart 1 % av rumsbränderna 60 minuter.  

 

Figur 43. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 1. 

Skillnaden för scenario 2 i Figur 44 jämfört med scenario 1 skiljer sig inte speciellt mycket, enbart 

liten större andel av rumsbränderna har en ekvivalent tid för brandexponering som överstiger 60 

minuter. Det kan dock påminnas, att scenario 2 inte uppnår lika höga temperaturer som  

scenario 1, se avsnitt 4.3.1. Vilket i sin tur innebär inte lika intensiva brandförlopp. 

 

Figur 44. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 2. 
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Scenario 3 och 4 i Figur 45 och Figur 46 redovisar som tidigare nämnts samma resultat som 

scenario 1 och 2. Det som än en gång kan påpekas är att både scenario 3 och 4 resulterar i högre 

temperaturer vid 20 minuter samt intensivare brandförlopp än vad scenario 1 och 2 gör, på grund 

av en lägre termisk tröghet (se Figur 27, Figur 28, Figur 29 och Figur 30). Det är en aspekt som 

inte syns i dessa fördelningsgrafer men som i verkligheten kan ha en betydelse för äventyrandet 

av brandskyddskravet EI 60.  

 

Figur 45. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 3. 

 

Figur 46. Fördelningsgraf för ekvivalent tid för brandexponering vid scenario 4. 
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5. Analys/diskussion 
I kapitlet genomförs en analys och diskussion kring teorier och resultatet på beräkningarna, för 

att ge en beskrivande bild av vad som har åstadkommits samt författarens tankar angående 

resultatet. Författarens tolkning av genomfört arbete står här i fokus. Dessutom föreslås idéer 

för fortsatt arbete. 

5.1. Lägenhetsbränder jämfört med rumsbränder 

Om resultaten jämförs mellan lägenhetsbränderna i avsnitt 4.2 och rumsbränderna i avsnitt 4.3 

finns en tydlig skillnad i resultatet igenom, lägenhetsbränderna resulterar överlag i högre 

maxtemperaturer, temperaturer vid 20 minuter och längre ekvivalent tid för brandexponering, än 

rumsbränderna. Det beror troligen på att lägenheterna är större till ytan samt att innerväggar inte 

beaktas vid lägenhetsbränderna, vilket innebär mindre väggarea som ska värmas upp i förhållande 

till golvarea. Det innebär att det finns för rumsbränderna en relativt sett större yta, med termisk 

tröghet, som behöver värmas upp med samma brandlast per kvadratmeter golvarea jämfört med 

lägenhetsbränderna.  

En parameter där det motsatta gällde, det vill säga att rumsbränderna resulterar i sämre 

brandegenskaper än lägenhetsbränder då varaktigheten blir längre (se Tabell 8 och Tabell 14), 

var tid till maxtemperatur. Däremot skiljde medelvärdet mellan lägenhets- och rumsbränderna 

för tid till maxtemperatur väldigt lite. Anledningen till det bör bero på den tidigare nämnda 

skillnaden, rumsbränderna har mer väggyta att värma upp i förhållande till golvarean jämfört med 

lägenheterna och det resulterar i längre tider tills de uppnår maxtemperatur. Det ska dock 

poängteras att en längre tid till att maxtemperatur uppnås, inte automatiskt leder till en högre 

maxtemperatur. Enligt beräkningarna i det här arbetet resulterar det i det motsatta, se Tabell 7 

och Tabell 13. En längre tid till att maxtemperaturen uppnås har snarare visat på ett mindre 

intensivt brandförlopp som fortgår under längre tid. Därav anses det naturligt att den ekvivalenta 

tiden för brandexponering är högre för lägenhetsbränderna än för rumsbränderna (se Tabell 10 

och Tabell 16), då lägenhetsbränderna har visat sig resultera i kraftigare brandförlopp.  

5.2. Påverkande faktorer och antaganden 

Följande avsnitt analyserar och diskuterar olika faktorer och antaganden som har påverkat 

resultatet. 

5.2.1. Val av termisk tröghet 

En viktig aspekt som har påverkat resultaten för både lägenhets- och rumsbränderna är de 

termiska egenskaperna för betong. De termiska egenskaperna är hämtade från ”Enclosure fire 

dynamics” av Karlsson och Quintiere (2000) som redogör för olika materials termiska 

egenskaper, där betong är ett av materialen. Värdena för densiteten och den termiska 

konduktiviteten för betong är givna inom intervall, med andra ord är det möjligt att välja vad som 

helst inom intervallen. Anledningen till varför det är på det sättet är att det finns många olika 

typer av betong, därmed har ett intervall angivits för att densiteten och konduktiviteten varierar 

beroende på vilken typ av betong det är. Det som valdes för det här arbetet var intervallens högsta 

värde för densiteten och termiska konduktiviteten, se Tabell 4 för värdena. Det högsta värdet 

valdes på grund av att det i samråd med handledare ansågs vara ett värde som var representativt 

för det här arbetet. I och med valet av de högsta värdena resulterar det i ett högre värde för den 

termiska trögheten än om ett medelvärde valts för betongen från boken av Karlsson & Quintiere 

(2000) som redovisade materialegenskaper. Det påverkar resultatet eftersom en högre termisk 

tröghet leder till en långsammare uppvärmning av bränderna. Vilket är anledningen till den 
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relativt stora skillnaden i resultat mellan scenario 1 och 3 samt mellan scenario 2 och 4 där enbart 

väggarnas material är skillnaden scenarierna emellan, se exempelvis temperatur-tidkurvorna i 

avsnitt 4.2 och 4.3. Hade istället ett medelvärde valts för densiteten och konduktiviteten för 

betong skulle samtliga lägenhets- och rumsbränder resultera i allvarligare brandförlopp. På så vis 

hade fler brandförlopp äventyrat det brandskyddstekniska kravet EI 60. 

5.2.2. Delscenarierna 

Varför de material som valts valdes i delscenarierna berodde på att de ansågs vara relativt 

sannolika i samråd med handledarna. Betong är ett vanligt konstruktionsmaterial och gips är ett 

vanligt förekommande innersta skikt på väggar, främst innerväggar. Scenarierna är antagna och 

anses vara väl representativa för att ge en första inblick i hur beräknade lägenhets- och 

rumsbränder ter sig jämfört med standarbrandkurvan. Valet av materialen har en stor påverkan 

på resultat eftersom det påverkar den termiska trögheten. Om andra material eller andra 

sammansättningar av material valts för väggar, golv och tak kan det resultera i ett resultat som 

skiljer sig både mycket eller litet jämfört med det här arbetets resultat.  

5.2.3. Fönstermodifiering 

Anledningen till att scenario 2 och 4 fick modifieringen att 20 cm av samtliga fönsters fönsterhöjd 

sitter kvar i nederkant efter övertändning, var på grund av att skillnaden som det innebär för 

öppningsfaktorn ansågs intressant att studera i samråd med handledare. Dessutom är det ett 

fenomen som kan inträffa vid riktiga lägenhets- och rumsbränder och anses därmed vara ett 

rimligt antagande, däremot kan det inte anses trovärdigt att det skulle ske för samtliga fönster i 

en lägenhet vid samma brand. Men i och med denna modifiering kunde som tidigare nämnts 

öppningsfaktorns betydelse studeras. Vid ventilationskontrollerade bränder styrs 

effektutvecklingen av mängden syretillförsel, indirekt öppningsfaktorn, vilket resultatet visar. 

Det är väldigt tydligt genom hela resultatet att en minskad öppningsfaktor vid 

ventilationskontrollerade bränder innebär lägre temperaturer och längre brandförlopp. 

5.2.4. Innerväggar 

En avgränsning som genomfördes var förenklingen att bortse från innerväggarna vid 

lägenhetsbränderna, det betyder att innerväggarna enbart beaktas vid rumsbränderna. Även om 

förenklingen innebär att beräkningsmetoden inte är korrekt utförd samt att en mindre 

tillförlitlighet för resultatet för dessa bränder erhålls, ansågs ändå skillnaden mellan lägenhets- 

och rumsbränderna vara intressant att studera. På så vis har ett förenklat scenario 

(lägenhetsbränderna) jämförts med ett korrekt utfört scenario (rumsbränderna). I och med 

avgränsningen var det möjligt att studera innerväggarnas påverkan vid bränder beräknade enligt 

Eurokodmodellen. Men det ska påpekas att om innerväggarna hade beaktats för 

lägenhetsbränderna hade det resulterat i ett annorlunda resultat. 

5.2.5. Felmarginal ritningsunderlag 

Ritningsunderlaget som inhämtats består av ritningar som inte innehåller alla parametrar som 

krävs i beräkningsmetoderna. Därav har saknade mått och dimensioner fått mätas i programmet 

Bluebeam Revu 2019, ett program för redigering av pdf-filer. Därför kan en viss felmarginal 

finnas för de olika dimensionerna och måtten i ritningsunderlaget då mätverktyget i Bluebeam 

har använts. Felmarginalen kan inte anses ha påverkat resultatet i någon större omfattning då den 

är i en obetydlig storleksordning.  
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5.2.6. Rumshöjd 

Ett sammanträffande för ritningsunderlaget var att samtliga lägenheter bortsett från ett rum hade 

en rumshöjd på 2,5 meter. Rummet som inte var 2,5 meter högt hade istället en rumshöjd på 2,4 

meter vilket inte är någon större skillnad. Mitt antagande till att rumshöjden har varit så pass lika 

kan vara att ritningsunderlaget baseras på ritningar på lägenheter som inte är byggda än eller på 

relativt nybyggda lägenheter. Det kan antas att lägenheter inom vissa tidsepoker har en tendens 

att se likvärdiga ut. Om även ritningar från äldre lägenheter återfunnits hade skillnader i takhöjd 

troligtvis kunnat påträffats i större utsträckning då det förmodligen byggdes på ett annorlunda 

sätt förr i tiden. Hur en högre eller lägre rumshöjd hade påverkat resultatet är svårt att exakt svara 

på. En högre rumshöjd innebär en större väggarea och därmed total omslutningsarea, väggarean 

blir dessutom i förhållande till golvarean större. Volymen för rummet blir därmed även den större 

vilket betyder att mer syre får plats i ett rum med högre rumshöjd, men högre rumshöjd innebär 

även mer omslutningsyta att värma upp. En möjlig slutsats är att en högre rumshöjd skulle leda 

till kraftigare brandförlopp med högre temperaturer och längre förlopp i och med den ökade 

volymen på lägenheten eller rummet, men det förutsätter en öppningsarea som kan förse rummet 

med den mängd syre som krävs för att utveckla kraftigare brandförlopp. 

5.2.7. kc vid beräkning av ekvivalent tid för brandexponering 
Ett antagande som genomfördes vid beräkning av ekvivalent tid för brandexponering var att kc 

valdes utefter förstärkt stål enligt  

 

Tabell 3. Anledningen till det var att det ansågs i samråd med handledarna som det mest lämpliga att välja utifrån hur 
scenarierna ser ut i arbetet. Det var med andra ord det material som ansågs mest likvärdigt det som används övrigt i 

beräkningarna jämfört med de två andra alternativen som fanns i  

 

Tabell 3. En faktor som hade påverkat resultatet för ekvivalent tid för brandexponering om 

oskyddat stål istället hade valts. 

5.3. Beräkningsmetoder 

Avsnittet analyserar och diskuterar hur valda och använda beräkningsmetoder har påverkat 

resultatet. 

5.3.1. Beräkningsmetodernas begränsningar 

I och med att resultatet baseras till största del på beräkningsmetoderna i EN 1991-1-2 bilaga A 

och F innebär det att metodernas begränsningar påverkar resultatet. Begränsningarna i 

beräkningsmetoderna har inneburit ett bortfall av både lägenheter och rum i ritningsunderlaget. 

Totalt har ritningarna från 1 lägenhet och 58 rum i ritningsunderlaget inte varit möjliga att 

använda på grund av de krav som ställs i beräkningsmetoderna. De krav som ställs redovisas i 

avsnitten 3.3.2 och 3.4 där beräkningsmetoderna presenteras. Exempel på parametrar som ska 

uppfylla vissa krav är öppningsfaktor, termisk tröghet och brandlast. De parametrar som innebar 

att en lägenhet och flera rum uteslöts i det här arbete var kraven på öppningsfaktorn (𝑂) och 

öppningsarean i förhållande till golvarean (𝛼𝑣). I och med bortfallet av en lägenhet och många 

rum påverkas resultatet eftersom enbart en viss typ av lägenheter och rum representerar resultatet. 

Lägenhetsbortfallet av en lägenhet har på ett sätt ingen större innebörd men ett bortfall av 58 rum 

innebär att cirka 24 % av det totala ritningsunderlaget föll bort, det är betydande andel som inte 

är en del av resultatet. Samtidigt finns det en anledning till att lägenheten och rummen föll bort, 

det vill säga på grund av att de inte hade gett ett trovärdigt resultat. Beräkningsmetoderna är 
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enbart testade och skapade efter de krav som ställs i metoderna och därmed kan indata som inte 

uppfyller dessa krav ej användas, då det inte kan säkerställas att resultatet är trovärdigt. En 

slutsats gällande vald metod i detta arbete är att det bortfallna ritningsunderlaget troligen inte 

hade resulterat i ett mer tillförlitligt resultat, men det ska belysas att alla typer av lägenheter och 

rum inte representeras. I avsnitt 2.3 redogörs att arbetet inte hade för avsikt att spegla den exakta 

verkligheten vad gäller lägenhetsbeståndet som finns i Sverige. Examensarbetet syfte och mål 

var däremot att ge en första inblick till vad det kan innebära för lägenhets- och rumsbränder att 

vara dimensionerade med standardbrandkurvan EN 1363-1 avseende brandmotstånd, ett syfte 

arbetet har uppnått.     

5.3.2. Skapandet av beräkningsblad i Excel 

Skapandet av Excelarket där beräkningsmetoderna från EN 1991-1-2 bilaga A och F har införts 

har inneburit att en mängd ekvationer förts in som sedan validerats genom kontrollberäkningar 

samt jämförelser med det skrivna i Eurokod. Ett tidskrävande arbete att genomföra, men ack så 

viktigt. Baserat på egenkontroll av beräkningsmodellen i Excel ska allt fungera och resultera i 

korrekta resultat utifrån beräkningsmetoderna i EN 1991-1-2 bilaga A och F. Ett exempel på 

kontrollberäkning som genomfördes för kontroll av beräkningsmodellen i Excel för temperatur-

tidkurvorna var att approximera en temperatur-tidkurva mot standardbrandkurvan för att sedan 

se om deras upphettningsfas stämde överens. En sådan approximation kan genomföras enligt  

EN 1991-1-2 bilaga A om Ekv.4 i avsnitt 3.3.2 är lika med 1, det vill säga att 𝛤 = 1. När 

approximationen genomfördes påträffades en nämnvärd skillnad i början av upphettningsstadiet 

mellan standardbrandkurvan och den approximerade temperatur-tidkurvan. Något som till en 

början troddes bero på fel i den skapade beräkningsmodellen, men som sedan visade sig bero på 

skillnaden ekvationerna emellan. Om Ekv.1 i avsnitt 3.3.1 jämförs med Ekv.2 i avsnitt 3.3.2 kan 

skillnaden ekvationerna emellan studeras. Standardbrandkurvans ekvation (Ekv.1 i avsnitt 3.3.1) 

är logaritmisk medan Ekv.2 i avsnitt 3.3.2 för upphettningsfasen enligt EN 1991-1-2 bilaga A, är 

exponentiell. Detta innebär att när en exponentiell ekvation approximeras mot en logaritmisk 

kommer det uppstå skillnader dem emellan i något skede då deras ökning sker på olika sätt. Det 

ska dessutom påpekas att en approximation inte är ämnad att stämma exakt överens med något 

utan endast ska närma sig eller likna något, vilket temperatur-tidkurvorna gjorde i övrigt.  

5.4. Standardbrandkurvan jämfört med Eurokodmodellen 

Avsnittet presenterar först en analys samt diskussion angående ekvivalent tid för 

brandexponering, sedan jämförs standardbrandkurvan med de beräknade temperatur-tidkurvorna 

enligt Eurokodmodellen. 

5.4.1. Ekvivalent tid för brandexponering 

En av examensarbetets frågeställningar var att ta reda hur väl standardbrandkurvan stämmer 

överens med Eurokodmodellen. En parameter som tydligt redovisar vad en temperatur-tidkurva 

motsvarar enligt standardbrandkurvan är ekvivalent tid för brandexponering. I resultatet 

redovisades det att medelvärdet för samtliga scenarion för både lägenheter och rum understeg 60 

minuter. Det betyder att en stor mängd av alla beräknade lägenhets- och rumsbränder inte uppnår 

en uppvärmning motsvarande standardbrandkurvan i 60 minuter. Intressant var att för både 

lägenhets- och rumsbränderna, vid framförallt scenario 3 och 4 (se Figur 9, Figur 10, Figur 29 

och Figur 30), finns det en mängd och ibland majoritet av temperatur-tidkurvor som överstiger 

standardbrandkurvans temperatur under tidsperioder upp mot 60 minuter. En aspekt som hade 

kunnat äventyra det brandskyddstekniska kravet EI 60. För att reda ut varför inte det visar sig vid 

resultatet för ekvivalent tid för brandexponering, ska ekvation 26 och 27 utvecklas nedan: 
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𝑡𝑒,𝑑 = (𝑞𝑓,𝑑 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑤𝑓) ∗ 𝑘𝑐  →  
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Vad som kan ses i utvecklingen av ekvationerna 26 och 27 är att det främst resulterar i parametrar 

som angår rummets olika geometrier och dimensioner. Dessutom tas brandlast genom 𝑞𝑓,𝑑 och 

de termiska egenskaperna genom 𝑘𝑏 i beaktning. 𝑘𝑐 har i det här arbetet ingen större betydelse 
då faktorn är lika med 1 beroende på det antagande som genomförts, se 
 

 

Tabell 3. 𝑞𝑓,𝑑 har i det här arbetet valts till 800 [MJ/m2] på grund av att lägenheter enligt Boverket 

ska dimensioneras efter den brandlasten se Tabell 2, därmed är 𝑞𝑓,𝑑 samma för alla lägenheter 

och rum. Självklart har brandlasten en stor betydelse för hur en brand utvecklas och pågår men i 

och med att samma brandlast 𝑞𝑓,𝑑 har använts för samtliga beräknade bränder har inte påverkan 

av skillnader i brandlast studerats. 𝑘𝑏 har valts enligt Ekv.31 och är även den samma för alla 

lägenheter och rum, för en djupare förklaring till det se tidigare avsnitt 4.2.4.  

Det som då skiljer mellan de olika lägenheterna och rummen vid beräkning av ekvivalent tid för 

brandexponering är geometrin och dimensionerna. För att kunna resonera lättare kring detta har 

två extremfall valts ut, i) en lägenhetsbrand med hög maxtemperatur men med låg ekvivalent tid 

för brandexponering samt ii) en lägenhetsbrand med låg maxtemperatur och med hög ekvivalent 

tid för brandexponering. Lägenhetsbränder vid scenario 3 har valts, det vill säga när väggarna 

består av gips, med golv samt tak i betong och med fullt öppna fönster. I Tabell 17 redovisas 

olika parametrar för respektive lägenhet: 

Tabell 17. Jämförelse mellan lägenhet 63 och 98 över olika parametrar. 

Parameter Lgh 63 Lgh 98 EN 1363-1 

Tmax 1048 [˚C] 937 [˚C] 945* [˚C] 
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Tid till Tmax 31 [min] 65 [min] 60** [min] 

Temp. vid 20 min 983 [˚C] 774 [˚C] 781 [˚C] 

Ekvivalent tid  44 [min] 62 [min] 60 [min] 

Varaktighet 96 [min] 189 [min] - 

Öppningsfaktor, O 0,0924 [m1/2] 0,0425 [m1/2] - 

Termisk tröghet, b 1363 [J/m2s1/2 K] 1314 [J/m2s1/2 K] - 

Golvarea, Af 82 [m2] 68 [m2] - 

Omslutningsarea, At 271 [m2] 235 [m2] - 

Brandlast, qt,d 242 [MJ/m2] 232 [MJ/m2] - 
* Temperaturen efter 60 minuters standardbrand, det brandcellerna är designade för att klara. 

** Tiden 60 minuter är inte standardbrandkurvans tid till maxtemperatur utan ett värde som valts som jämförvärde.  

I Tabell 17 syns det att de två olika lägenheterna resulterar i två väldigt olika bränder. 

Lägenhet 63 har en kortare uppvärmningsfas (tid till Tmax) och varaktighet men uppnår högre 

temperaturer jämfört med lägenhet 98. Den ekvivalenta tiden för brandexponering skiljer sig med 

18 minuter vilket är en stor skillnad. Anledningen till att bränderna är varandras motsatser antas, 

utifrån det som genomförts i det här arbetet, bero på den stora skillnaden på öppningsfaktorn 

lägenheterna emellan. Öppningsfaktorn är mer än dubbelt så stor för lägenhet 63 jämfört med 

lägenhet 98. I och med att bränderna är ventilationskontrollerade innebär det att det är 

öppningsfaktorn som styr bränderna. En större öppningsfaktor leder till ett intensivare 

brandförlopp och en mindre öppningsfaktor innebär en mindre intensiv brand med lägre 

temperaturer och längre förlopp.  

Den ekvivalenta tiden för brandexponering innebär inte att branden med högst maxtemperatur 

resulterar i högst ekvivalent tid. Vad som ser ut att ha stor betydelse är hur länge 

uppvärmningsfasen pågår samt varaktigheten för hela brandförloppet. Högre temperaturer 

innebär givetvis även en längre ekvivalent tid för brandexponering, men i förhållande till 

varandra så påverkar en skillnad i maxtemperatur på cirka 100 ˚C mindre än vad en dubblering 

av tid till Tmax gör.  

5.4.2. Standardbrandkurvan jämfört med Eurokodmodellen 

Föregående avsnitt leder till ett resonemang angående hur det i själva verket skulle påverka i 

verkligheten att en lägenhetsbrand som överstiger standardbrandkurvan i över 30 minuter inte 

äventyrar det brandskyddstekniska kravet i 60 minuter. Som det visades i Tabell 17 får  

lägenhet 63 en ekvivalent tid för brandexponering på 44 min, vilket inte är speciellt nära att 

överstiga 60 minuter. Detta trots att hela uppvärmningsfasen överstiger standardbrandkurvans 

temperaturer. Lägenhet 98 som istället aldrig överstiger standardbrandkurvan resulterar i en 

ekvivalent tid för brandexponering som överstiger 60 minuter på grund av en lång 

uppvärmningsfas samt varaktighet. För Lägenhet 63 med en intensivare uppvärmning än 

standardbrandkurvan dras slutsatsen att det borde påverka materialen i någon mening negativt. 

Vad är det som säger att till exempel en gipsskiva, brandmotståndstestad enligt 

standardbrandkurvan i 60 minuter, kommer klara av en kraftigare uppvärmningsfas än 

standardbrandkurvan i cirka 30 minuter? Detta är inte rapporten ämnad att svara på, utan ska 

snarare påvisa att standarder och regler har bestämts för att det ska finnas något att förhålla sig 

till vid till exempel branddimensionering. Men det innebär inte att allt som är 

brandmotståndstestat kommer att uppfylla de brandskyddstekniska kraven även om de är testade 

för att göra det, då väldigt få eller inget brandförlopp i verkligheten motsvarar exakt 

standardbrandkurvans. Det ska även poängteras att allt som är testat i avseende brandmotstånd 

kan stå emot brand längre tid än vad de är klassade för. 
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Förväntningarna innan resultatet hade uppnåtts var att standardbrandkurvan skulle skilja sig mer 

från de beräknade temperatur-tidkurvorna för lägenhets- och rumsbränderna än vad det i själva 

verket gjorde. Givet att golv och tak är betong och väggar betong/gips samt att brandlasten som 

definierats av Boverket är korrekt, är slutsatsen att standardbranden fungerarar bra i de flesta 

fallen. Anledningen till den nämnda förväntningen var att Eurokodmodellen anses beskriva 

verkliga bränder bättre än standardbrandkurvan och därför förväntades större skillnader. Det 

finns resultat som både överstiger och understiger standardbrandkurvan mycket, men utifrån det 

som testats i det här arbetet stämmer standardbrandkurvan överlag bra överens med de beräknade 

temperatur-tidkurvorna. Studeras till exempel scenario 3 för lägenhetsbränderna i Figur 9, som 

är ett scenario med lägre termisk tröghet än scenario 1 och 2, är nästan samtliga temperatur-

tidkurvor placerade ovanför standardbrandkurvan fram till att avsvalningsfasen har börjat. Men 

samtidigt har scenario 2 vid rumsbränderna i Figur 28, ett scenario med högre termisk tröghet än 

scenario 3 och 4, nästan samtliga temperatur-tidkurvor placerade under standardbrandkurvan 

under hela brandförloppen. Det betyder att standardbrandkurvan är både under- och 

överdimensionerad jämfört med de beräknade temperatur-tidkurvorna enligt Eurokodmodellen. 

Det ska dock påpekas att om andra material valts för väggar, golv och tak hade resultatet blivit 

annorlunda.  

5.5. Förslag på fortsatt arbete 

I och med att arbetet är tidsbegränsat uppnåddes ett ritningsunderlag på 102 lägenheter och 180 

rum. Ett fortsatt arbete skulle helt enkelt kunna vara att utöka ritningsunderlaget för att få en 

statistik med mer tyngd bakom, på så vis innefattas en större spridning av lägenheter och rum. 

Vad som hade varit än mer värdefullt vore att skapa ett ritningsunderlag som representerar 

lägenhetsbeståndet i Sverige, därmed skulle större slutsatser angående jämförandet med 

standardbrandkurvan kunna genomföras. 

Det som även går att utveckla är de olika typerna av scenarion. Det vore viktigt och intressant att 

till exempel genomföra beräkningar med lägre termisk tröghet för lägenheterna och rummen 

under rimliga antaganden det vill säga. Om en lägre termisk tröghet kan uppnås under rimliga 

antaganden hade det resulterat i högre temperaturer. Men det skulle även vara möjligt att till 

exempel anta att rummen inte är stängda för att se hur de påverkas av en större öppningsfaktor.  

Utifrån att detta examensarbetets resultat inte innehöll bränslekontrollerade bränder hade det varit 

intressant att studera hur bränslekontrollerade bränder ser ut jämfört med 

ventilationskontrollerade bränder och standardbrandkurvan. Efter att ha uteslutit en lägenhet och 

en mängd rum ur mitt ritningsunderlag, på grund av att de inte uppfyllde alla krav som ställdes i 

beräkningsmetoderna, föll även de få bränslekontrollerade bränder som fanns bort. Därav hade 

det varit intressant att dels enbart studera bränslekontrollerade bränder men även i jämförelse 

med ventilationskontrollerade bränder och standardbrandkurvan för att kunna dra slutsatser kring 

det. Tyvärr är dock Eurokodmodellen bäst lämpad för ventilationskontrollerade bränder, men 

därmed kan det även förslagsvis vara en idé att ta fram en beräkningsmodell som fungerar bättre 

för bränslekontrollerade bränder. 
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6. Slutsatser 
Kapitlet summerar utfört arbete, för att sedan kortfattat redovisa det som har uppnåtts i och med 

arbetet. 

Brandutvecklingen för de parametriska lägenhets- och rumsbränderna skiljer sig relativt mycket 

mellan scenarierna men även inom samma scenario. Vad som har störst påverkan på 

tillväxthastigheten för brandförloppen är i min mening öppningsfaktorn. Beroende på hur stor 

den är resulterar det i att brandförloppet antingen blir kortare med högre temperaturer eller längre 

med i genomsnitt lägre temperaturer. Den termiska trögheten har även den stor påverkan då den 

reglerar hur snabbt något värms upp.  En låg termisk tröghet innebär snabbare uppvärmning med 

högre maxtemperaturer medan en högre termisk tröghet innebär långsammare uppvärmning med 

lägre maxtemperaturer. Det skulle kunna beskrivas som att öppningsfaktorn bestämmer 

brandförloppets karaktär, det vill säga hur länge brandförloppet pågår, medan den termiska 

trögheten bestämmer hur varmt förloppet hinner bli under den tid det pågår. Tidigare presenterade 

teorier angående öppningsfaktor och termisk tröghet stämmer därmed överens med genomfört 

arbete. 

Det scenario som resulterar i snabbast brandutveckling och högst temperaturer är scenario 3, 

vilket beror på att det är scenariot med lägre termisk tröghet och högre öppningsfaktor. Det 

scenario som leder till långsammast brandutveckling och lägst temperaturer är scenario 2 som 

har högre termisk tröghet och lägre öppningsfaktor. Scenario 1 och 4 är relativt likvärdiga men 

scenario 4 resulterar överlag i snabbare brandutveckling och högre temperaturer.  

Standardbrandkurvan anses stämma överlag bra överens med de beräknade lägenhets- och 

rumsbränderna utifrån genomfört arbete. Det finns dock utrymme för utveckling av 

brandmotståndstester då en mängd av de beräknade lägenhets- och rumsbränderna översteg 

standardbrandkurvan under tidsperioder på över 30 minuter. Vad hade till exempel en sådan 

underdimensionering fått för påverkan i verkligheten? Men eftersom majoriteten av de beräknade 

lägenhets- och rumsbränderna understeg standardbrandkurvan kan kraven och 

standardbrandkurvan oftast anses överdimensionerade utifrån genomfört arbete, vilket i hälso- 

och överlevnadssynpunkt är positivt. 
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Bilaga 1. Histogram 

Lägenheter 

 

Figur 47. Histogram över maxtemperatur för lägenheter vid scenario 1. 

 

Figur 48. Histogram över maxtemperatur för lägenheter vid scenario 2. 

 

Figur 49. Histogram över maxtemperatur för lägenheter vid scenario 3. 
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Figur 50. Histogram över maxtemperatur för lägenheter vid scenario 4. 

 

Figur 51. Histogram över tid till maxtemperatur för lägenheter vid scenario 1. 

 

Figur 52. Histogram över tid till maxtemperatur för lägenheter vid scenario 2. 
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Figur 53. Histogram över tid till maxtemperatur för lägenheter vid scenario 3. 

 

Figur 54. Histogram över tid till maxtemperatur för lägenheter vid scenario 4. 

 

Figur 55. Histogram över temperatur vid 20 min för lägenheter vid scenario 1. 
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Figur 56. Histogram över temperatur vid 20 min för lägenheter vid scenario 2. 

 

Figur 57. Histogram över temperatur vid 20 min för lägenheter vid scenario 3. 

 

Figur 58. Histogram över temperatur vid 20 min för lägenheter vid scenario 4. 
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Figur 59. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för lägenheter vid scenario 1. 

 

Figur 60. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för lägenheter vid scenario 2. 

 

Figur 61. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för lägenheter vid scenario 3. 
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Figur 62. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för lägenheter vid scenario 4. 

Rum 

 

Figur 63. Histogram över maxtemperatur för rum vid scenario 1. 

 

Figur 64. Histogram över maxtemperatur för rum vid scenario 2. 
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Figur 65. Histogram över maxtemperatur för rum vid scenario 3. 

 

Figur 66. Histogram över maxtemperatur för rum vid scenario 4. 

 

Figur 67. Histogram över tid till maxtemperatur för rum vid scenario 1. 



viii 

 

 

Figur 68. Histogram över tid till maxtemperatur för rum vid scenario 2. 

 

Figur 69. Histogram över tid till maxtemperatur för rum vid scenario 3. 

 

Figur 70. Histogram över tid till maxtemperatur för rum vid scenario 4. 
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Figur 71. Histogram över temperatur vid 20 min för rum vid scenario 1. 

 

Figur 72. Histogram över temperatur vid 20 min för rum vid scenario 2. 

 

Figur 73. Histogram över temperatur vid 20 min för rum vid scenario 3. 
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Figur 74. Histogram över temperatur vid 20 min för rum vid scenario 4. 

 

Figur 75. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för rum vid scenario 1. 

 

Figur 76. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för rum vid scenario 2. 
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Figur 77. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för rum vid scenario 3. 

 

Figur 78. Histogram över ekvivalent tid för brandexponering för rum vid scenario 4. 
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Bilaga 2. Exempel på lägenhetsritningar 

 

Figur 79. Exempelbild ett rum och kök (JM, Göteborg: Eriksberg – Kvarnliden. Bostadsfakta 2014. Hämtad från 
https://issuu.com/jm.se/docs/jm_kvarnliden_bf_webb).  

 

 

Figur 80. Exempelbild två rum och kök (JM, Göteborg: Eriksberg – Kvarnliden. Bostadsfakta 2014. Hämtad från 
https://issuu.com/jm.se/docs/jm_kvarnliden_bf_webb). 
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Figur 81. Exempelbild tre rum och kök (JM, Göteborg: Eriksberg – Kvarnliden. Bostadsfakta 2014. Hämtad från 
https://issuu.com/jm.se/docs/jm_kvarnliden_bf_webb).  
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Figur 82. Exempelbild fyra rum och kök (JM, Göteborg: Eriksberg – Kvarnliden. Bostadsfakta 2014. Hämtad från 
https://issuu.com/jm.se/docs/jm_kvarnliden_bf_webb).  
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