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1 Inledning
Denna vägledning innehåller allmänna råd och beskrivningar av analytisk dimensionering av
byggnaders brandskydd. De allmänna råden är rekommendationer av Boverket som är
exempel på hur kraven i Boverkets byggregler, avsnitt 5, kan uppfyllas vid tillämpning av
analytiska metoder. Till de allmänna råden ges också beskrivande text som kan ge värdefull
information och underlag för analytisk dimensionering.
I detta inledande avsnitt redovisas krav på byggnaders brandskydd och de principer som
gäller. De metoder som kan användas för att dimensionera brandskyddet – förenklad
respektive analytisk dimensionering - presenteras översiktligt i avsnitt 1. Verifiering av
analytisk dimensionering beskrivs generellt i avsnitt 2 och för specifika situationer i
avsnitt 3-6. Underlag för verifiering ges i avsnitt 7 och 8. Slutligen ges exempel på analytisk
dimensionering i bilagor 1-3.

1.1 Brandskydd i byggnader
1.1.1 Lagstiftningen
De brandtekniska krav samhället ställer på nya byggnader regleras i plan- och bygglagen –
PBL (2011:xx) och plan och byggförordningen - PBF. Lagen (PBL) och förordning (PBF)
måste alltid uppfyllas, oavsett vilket tillvägagångssätt och dimensioneringsmetoder som väljs.
Utformning med analytisk dimensionering innebär att brandskyddet anpassas efter den
specifika byggnaden och de förutsättningar som råder där.
I X § PBF specificeras de väsentliga tekniska egenskapskrav för säkerhet i händelse av brand
och PBF anger att byggnadsverk ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att:
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, och
5. räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktats.
Föreskrifterna i BBR baseras på grundkraven i PBF och reglerna är i huvudsak inriktade på
människors säkerhet. Genom kraven i BBR på t.ex. ytskikt, brandcellsindelning, sektionering
m.m., ges också en tillräcklig nivå för egendomsskydd ur samhällets synpunkt. Inget hindrar
däremot att byggherren ställer högre krav med hänsyn till det egendomsskydd och det värde
man vill skydda.
1.1.2 Byggnadens brandskydd
Brandskyddet i en byggnad består av flera olika skyddssystem som syftar till att möjliggöra
utrymning, att avbryta skadeförloppet eller att begränsa konsekvenserna av en brand. Detta
avspeglas genom att de fem kraven i PBF var och en måste uppfyllas vilket som innebär att
flera skyddssystem måste finnas i byggnaden. Syftet med krav på flera skyddssystem är att
brandskyddet i byggnaden blir robust så att enskilda händelser inte kan slå ut hela eller stora
delar av brandskyddet. Kraven i PBF nyanseras med tillämpningsföreskrifterna i BBR på en
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högre detaljnivå. PBF och BBR måste alltid uppfyllas och hur dessa förhåller sig till varandra
– och till person- och värdeskydd - framgår i figuren nedan.

Figur 1 Beskrivning av kraven i lagstiftningen och hur detta förhåller sig till BBR och
byggproduktdirektivet (CPD).

Kraven i föreskrifterna i BBR är uttryckta som funktionskrav vilket innebär att man kan uppfylla kravet på flera olika sätt. Kravnivån definieras generellt med föreskrifterna och mer
specifikt med de tillhörande allmänna råden. Det är alltså inte möjligt att helt byta olika
skyddssystem som krävs enligt BBR mot varandra t.ex. en sämre möjlighet till utrymning mot
bättre skydd mot brandspridning. Vart och ett av kraven ska uppfyllas var för sig men flexibiliteten finns kvar genom att funktionskraven kan uppfyllas på olika sätt. Till exempel ställs
ett generellt krav på skydd mot brandspridning inom byggnader och även om brandcellsindelning är den utformning som rekommenderas i allmänt råd kan andra lösningar tillämpas
om detta kan verifieras. I vägledningen ges exempel på ett antal verifieringsmetoder som kan
användas. I vissa fall kan verifieringsmetoden användas för att visa att flera funktionskrav
uppfylls samtidigt, t.ex. en kombinerad brand- och utrymningssimulering kan verifiera att
delar av skyddet mot brandspridning upprätthålls samtidigt som placering och utformning av
utrymningsvägar visas vara tillräcklig. För varje funktionskrav behöver en bedömning göras
om vilken verifieringsmetod som är tillämplig.
Egenskapskraven i PBF ska tillsammans med de mer specifika målen angivna som funktionskrav i portalparagraferna till BBR avsnitt 5:3 – 5:7 användas för att bestämma vilken förmåga
som förväntas av brandskyddet, relaterat till byggnadens utformning och den verksamhet som
bedrivs. Brandskyddet ska dessutom utformas så att det kan upprätthållas under byggnadens
livscykel, enligt PBL § X. Detta innebär att byggnaden ska utformas för de förutsättningar
som kan förväntas under byggnadens livslängd, t.ex. personantal, brandbelastning m.m.
Anordningar som krävs för att uppfylla kravet på säkerhet i händelse av brand ska dessutom
hållas i stånd, eller underhållas. Eftersom förutsättningarna för brandskyddet kan förändras
över tid är det viktigt att dessa dokumenteras i brandskyddsdokumentationen. I denna ska
även drift- och underhållsplaner ingå.
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1.2 Dimensioneringsmetoder (BBR 5:12)
Brandskyddsteknisk dimensionering kan ske på två olika sätt. Byggreglerna är funktionsbaserade, vilket innebär frihet för byggherren och hans ombud att välja dimensioneringsmetod. Oavsett dimensioneringsmetod ska byggherren visa att målen med de funktionsbaserade föreskrifterna är uppfyllda. De båda dimensioneringsmetoderna är:
 Förenklad dimensionering.
 Analytisk dimensionering.
Vid förenklad dimensionering uppfylls alla kraven med allmänna råd som finns i byggreglerna. Om det finns anledning att inte använda förenklad dimensionering ska utformningen
ske med analytisk dimensionering, vilket ställer betydligt högre krav på byggherren att visa
att brandskyddet uppfyller samhällets krav. För vissa byggnader och verksamhetstyper är
enbart analytisk dimensionering möjlig eftersom förenklad dimensionering inte kan tillämpas
för alla byggnadstyper.
1.2.1 Förenklad dimensionering
Den förenklade dimensioneringen förutsätter att alla de krav och allmänna råd som är relevanta för det aktuella objektet följs. Det är inte tillåtet att göra några tekniska byten utöver de
som ges i rådstext i BBR och maximalt två byten är tillåtet inom ramen för förenklad dimensionering. För att genomföra mer än två tekniska byten krävs verifiering med analytisk dimensionering.
För byggnader med mycket stort skyddsbehov kan förenklad dimensionering inte tillämpas
och då måste analytisk dimensionering tillämpas, se BBR 5:123. Det kan även finnas vissa
brandskyddslösningar som förenklad dimensionering inte är tillämpligt för, t.ex. utrymningshissar eller brandceller i mer än två våningsplan.
1.2.2 Analytisk dimensionering
Vid analytisk dimensionering ställs det krav på att byggherren visar att föreslagen utformning
uppfyller samhällets krav på säkerhet. Detta innebär att föreskrifterna i BBR ska uppfyllas till
fullo och att nivån ska motsvara de råd som ges i BBR eller i denna vägledning. För verifieringen behövs kunskap om bland annat syftet med lagstiftningen och föreskrifterna. Syftet kan
härledas ur hierarkin av lagar och regler – PBL, PBF, BBR- och de förarbeten som har legat
till grund för dessa. Exempelvis kan konsekvensutredningar till BBR vara ett sätt att finna
motiven till varför vissa regler finns. I verifieringen är det också viktigt med vilka beräkningsverktyg som är lämpliga i den aktuella situationen och de osäkerheter som påverkar dimensioneringen. Det är också viktigt att beakta hur förutsättningarna för brandskyddet kan förändras under byggnadens livslängd (PBL X§).
Beroende på omfattningen av förändringen jämfört med förenklad dimensionering bör olika
omfattande verifieringsmetoder användas för att visa att tillräcklig säkerhet är uppnådd.
1.2.3 Mindre avvikelser enligt BBR 1:2
Mindre avvikelser enligt BBR 1:2 är något helt annat än att verifiera byggreglernas krav
enligt analytisk dimensionering. Mindre avvikelser är att helt frångå vissa krav i föreskriften
utan att kompensera för detta.
Texten i föreskriften lyder:
1:22 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning
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Om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och om det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan
synpunkt, får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från
föreskrifterna i denna författning.
Mindre avvikelser ska normalt inte tillämpas för brandskydd och behandlas inte ytterligare i
denna vägledning.

1.3 Principer för analytisk dimensionering
Beskrivningen av dimensioneringsprinciperna syftar till att beskriva vad som krävs för att visa
att den uppförda byggnaden uppfyller kraven i BBR. I Figur 2 nedan beskrivs de steg som
krävs vid dimensioneringen. Till att börja med behöver (1) förutsättningarna för byggnadens
utformning och dess brandskydd klarläggas. Detta är en viktig byggsten i de efterföljande
stegen och kan även påverka val av metod. Denna vägledning utgår från att utformningen
avviker från de allmänna råden i BBR, dvs. förenklad dimensionering. Det andra steget är att
avgöra (2) verifieringsbehovet. Detta innebär att man visar vilka allmänna råd som inte följs
för förenklad dimensionering samt vilken påverkan detta får på brandskyddet. De områden av
brandskyddet som påverkas behöver verifieras. Beroende på antalet, och storleken, på avvikelser från förenklad dimensionering väljs en lämplig (3) verifieringsmetod. Verifieringen
kan vara en enkel kvalitativ bedömning om avstegen är små eller en avancerad kvantitativ
riskanalys om det är omfattande avsteg. I verifieringen ingår att identifiera relevanta risker
och att utifrån detta göra en analys av brandskyddet. Resultatet av verifieringen används för
att klarlägga om (4) säkerhetsnivån på vald utformning är acceptabel. Detta kan antingen
genomföras mot en referensbyggnad enligt förenklad dimensionering eller mot de direkt
verifierbara kriterier som ges av Boverket. Om föreslagen utformning inte kan verifieras
behöver utformningen förändras t.ex. genom att ytterligare skyddssystem läggs till.

Figur 2

Principer och ingående moment vid dimensionering av brandskydd.
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1.3.1 Förenklad dimensionering frångås
Om ett avsteg gjorts från förenklad dimensionering ska analytisk dimensionering användas.
Beroende på hur mycket brandskyddet förändras, jämfört med det utförande som en förenklad
dimensionering resulterar i, blir behovet av verifiering, kontroll och dokumentation olika
omfattande.
Grundläggande är att brandskyddet ska utformas så att samtliga egenskapskrav enligt PBF
uppfylls. I BBR ges föreskrifter som till största del är funktionsbaserade. En del krav är
allmänt hållna och formulerar övergripande mål med skyddet, utan att ange en specifik nivå,
t.ex. BBR 5:31, där det framhålls att ”Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till
tillfredsställande utrymning vid brand.”. Andra krav är mer precisa, t.ex. i BBR 5:321, där det
påpekas att ”Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än
tillfälligt utformas med minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.”
Föreskrifternas uppbyggnad och utformning kan förklaras med att det finns en hierarki bland
kraven i byggreglerna. I början av varje delavsnitt finns det allmänna krav, vilka i sin tur följs
av mer detaljerade. En annan anledning till att inte alla krav är formulerade som preciserade
funktionskrav är att det saknas kunskap och metoder för att kunna dimensionera alla delar av
brandskyddet genom beräkning. Dessutom är inte den precisa nivån för många skyddsåtgärder
fastlagd i vare sig kvalitativa eller kvantitativa termer. Syftet med föreskrifterna är att förtydliga vad de övergripande egenskapskraven i PBF innebär.
1.3.2 Förenklad dimensionering är inte tillämpbar (BBR 5:123)
För byggnader med mycket stort skyddsbehov eller brandskyddet är komplext är det inte
möjligt att tillämpa förenklad dimensionering. I sådana byggnader ska analytisk dimensionering användas för att verifiera att brandskyddet uppfyller samhällets krav. Byggnader
med mycket stort skyddsbehov kan vara byggnader som är svåra att utrymma eller som
innehåller ett stort antal personer. Brandskydd som är komplext kan vara komplicerade
tekniska lösningar som kräver särskilda överväganden, t.ex. att utrymningshissar används som
en del av utrymningsstrategin.
Byggherren behöver redovisa hur varje funktionskrav i BBR uppfylls för byggnaden. Särskild
vikt behöver läggas vid de övergripande förutsättningar som är försvårande vid komplexa
byggnader. För enskilda brandceller kan utformningen ofta verifieras på samma sätt som i förenklad dimensionering, t.ex. vad gäller ytskikten och mått i utrymningsvägar. I avsnitt 7 och 8
ges hjälpmedel för att bedöma vilka förutsättningar och risker som är relevanta att beakta.
1.3.3 Dokumentation
Dokumentationen av byggnadens utformning blir oftast effektivast om den sker löpande och
den bör i slutversion åtminstone omfatta två delar – förutsättningarna för brandskyddet och
verifieringen av att kraven uppfylls. För att underlätta kontrollen samt byggnadsnämndens
beslut om kontrollplan bör det i samband med byggsamrådet finnas ett dokument som
redovisar förutsättningar för brandskyddet, se även Boken om lov, tillsyn och kontroll avsnitt
7.5.3. Slutsatserna från den analytiska dimensioneringen om detaljer i brandskyddets
utformning ska föras in i brandskyddsdokumentationen som utgör relationshandlingen som
visar att samtliga brandtekniska krav uppfylls för den uppförda byggnaden.
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1.3.4 Kontroll
Allmänt råd:
Om beräkningar används som underlag till scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys
bör beräkningens riktighet styrkas genom dimensioneringskontroll. Med
dimensioneringskontroll avses kontroll av dimensioneringsförutsättningar,
bygghandlingar och beräkningar. Denna kontroll bör utföras av en person som inte
tidigare varit delaktig i projektet.
Analytisk dimensionering förutsätter en mer omfattande egenkontroll än vad som är aktuellt
vid förenklad dimensionering. Kontrollen behöver innefatta dimensioneringskontroll om
beräkningar används vid mer avancerade former av analytisk dimensionering. Syftet är att
fånga grova fel som kan få stora konsekvenser. Former för kontroll ska redovisas i samband
med byggsamrådet och beslut om kontrollplan. I vissa fall kan det finnas behov av en
tredjepartskontroll (s.k. ”peer-review”). Denna kontroll kan betraktas som egenkontroll inom
ramen för byggherrens ansvar och är en möjlighet för byggherren att kvalitetssäkra särskilt
komplicerade byggprojekt. Egenkontrollens kvalité och omfattning kan anses vara
otillräcklig, t.ex. pga. att kompetens anses vara bristfällig. I sådana fall kan byggnadsnämnden
kräva att en fristående sakkunnig utses som kontrollant eller, i undantagsfall, att
byggnadsnämnden själv utför kontrollen. Denna vägledning behandlar inte kontroll
ytterligare. Se istället Boverkets allmänna råd Boken om lov, tillsyn och kontroll för mer
information.

1.4 Verifieringsmetoder
I denna vägledning ges rekommenderade metoder för verifiering av brandskydd. Varje metod
har begränsade tillämpningsområden och det kan även finnas andra metoder som är tillämpliga i andra sammanhang. Vägledning saknas för vissa områden, t.ex. dimensionering av
brandgasventilation för kontroll av brandgaslagrets höjd i stora utrymmen. För dessa områden
hänvisas till relevant litteratur såsom handböcker och standarder. Vägledningen täcker inte
området bärförmåga vid brand, se istället EKS avdelning C. Stora delar av beskrivningar i
vägledningen är av generell karaktär och inget hindrar att den används som utgångspunkt för
verifiering även inom andra områden.
1.4.1 Säkerhet vid utrymning (avsnitt 3)
Verifieringsmetoden i avsnittet om säkerhet vid utrymning kan användas för att verifiera
brandskydd med hänsyn till brand- och brandgasspridning och utrymningsförloppet. Eftersom
BBR ställer krav på både möjlighet till utrymning och skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnaden kan metoden användas för att verifiera funktionskrav inom bägge
områdena.
För utrymning vid brand (BBR avsnitt 5:3) kan analytisk dimensionering användas för att
avgöra hur många utrymningsvägar som behövs, hur dessa ska utformas och var de ska
placeras. Detaljer såsom dörrbredder i utrymningsväg, utformning av vägledande markeringar
samt nödbelysning är inte avsedda att dimensioneras analytiskt. Det är möjligt att använda
analytisk dimensionering för att avgöra utformning för tekniska system såsom larm- eller
släcksystem. Den senare kan även kan påverka skydd mot brand- och brandgasspridning inom
byggnad (5:5).
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För skydd mot brand- och brandgasspridning (BBR avsnitt 5:5) kan metoden användas för att
verifiera funktionskrav som är relaterade till utrymning, t.ex. brandcellsindelning i verksamheter där personer för väntas vara vakna.
1.4.2 Skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnader (avsnitt 4)
Ytterligare metoder som kan användas för att verifiera skydd mot brandgasspridning inom
byggnader ges i detta avsnitt.
För skydd mot brandspridning inom byggnader (BBR avsnitt 5:5) kan analytisk dimensionering användas för att avgöra om en avskiljande konstruktion uppfyller kraven samt för
att avgöra hur fönster i ytterväggar kan placeras och skyddas. Analytisk dimensionering kan
också användas för att bestämma utformning av skydd mot brandgasspridning via ventilationssystemet vid användning av exempelvis fläktar i drift.
1.4.3 Brandspridning mellan byggnader (avsnitt 5)
När det gäller brandspridning mellan byggnader (BBR avsnitt 5:71) kan analytisk dimensionering användas för att bestämma vilket avstånd mellan byggnaderna och vilken utformning som krävs för att uppnå tillräckligt skydd.
1.4.4 Övriga situationer
Det finns flera andra situationer då analytisk dimensionering kan tillämpas men för vilka det
inte ges detaljerade anvisningar i denna vägledning. De generella delarna av denna vägledning
kan i stället tillämpas för dessa situationer.
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2 Verifiering
Brandskyddsreglerna är uppbyggda efter flera samverkande skyddssystem (se 1.1.2) som
bygger på att minska sannolikheten för att antändning sker, ge möjligheter för utrymning och
att hantera konsekvenserna av den brand som kan uppkomma.
Allmänt råd:
Vid analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd bör följande steg ingå:
- Identifiering av verifieringsbehovet
- Verifiering
- Kontroll av verifiering
- Dokumentation av brandskyddets utformning

2.1 Identifiering av verifieringsbehov
Analytisk dimensionering ska omfatta en identifiering av verifieringsbehovet. Verifieringsbehovet beror på om, och i hur stor grad, som föreslagen utformning avviker från förenklad
dimensionering. Avvikelserna kan vara allt ifrån att enstaka funktionskrav i BBR uppfylls på
ett annat sätt än de allmänna råden till att förenklad dimensionering inte är tillämpbar för
byggnaden, se BBR avsnitt 5:113.
Vad som behöver verifieras påverkas av hur omfattande förändringen av brandskyddet i en
lösning är jämfört med förenklad dimensionering, och hur komplicerad byggnaden är.
Utformningens komplexitet och hur konservativt den valts har också betydelse. Effekten som
förändringen av brandskyddet har på brandsäkerheten måste kartläggas genom analys för att
det ska framgå vad som behöver studeras vid verifieringen.
För att se hur brandskyddet påverkas av en förändring jämfört med förenklad dimensionering
analyseras effekten av en funktionell uppbyggnad av byggnadens brandskydd.
Allmänt råd:
Vid identifiering av verifieringsbehovet bör avvikelsen från förenklad dimensionering
klargöras så att det framgår vilka delar av byggnadens brandskydd som berörs av
förändringen. Matris enligt Tabell 1 kan användas som hjälpmedel. Identifieringen bör
göras för varje föreskrift som inte uppfylls med förenklad dimensionering enligt de
allmänna råden i BBR 5:3-5:7.
Tabell 1 Matris för att överblicka påverkan av en förändring av brandskyddet gentemot förenklad
dimensionering (FD).

Avsnitt i BBR

Förändring gentemot
FD
Tillägg
1 2 3

5:3

Möjlighet till utrymning

5:4

Skydd mot uppkomst av
brand
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Avsteg
4 1

2 3 4
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5:5

Skydd mot brand- och
brandgasspridning inom
byggnad

5:6

Skydd mot brandspridning
mellan byggnader

5:7

Möjlighet till
räddningsinsats

När matrisen ska användas måste man vara klar över vilket skydd som utgör referenssystem,
dvs. det brandskydd som följer av förenklad dimensionering. Det är lämpligt att först
kvalitativt beskriva de aktuella avstegen (reduktionerna) och ge varje sådant avsteg en
specifik beteckning, t.ex. A1, A2 etc. Därefter beskrivs de skyddsåtgärder som tillkommit
som följd av det tekniska bytet, och dessa betecknas på liknande sätt, dvs. med T1, T2 etc.
Nästa steg blir att markera vilka krav som varje tillägg eller avsteg påverkar. Detta kan
markeras med ”*” i matrisen. I bedömningen görs ingen värdering om avsteget eller tillägget
har en positiv eller negativ påverkan. Detta görs istället i nästa steg, verifieringen. Det kan
också finnas anledning att göra en markering ”0” för de skyddseffekter som inte påverkas av
det tekniska bytet, för att redovisa att alla aspekter på brandskyddet verkligen tänkts igenom.
Med hjälp av analysen är det möjligt att få indikation på var brandskyddet har förändrats, t.ex.
om en olycksförebyggande åtgärd bytts ut mot en åtgärd som påverkar spridning av eller
exponering för brandgas. I ett sådant fall kan strukturen hos skyddssystemet ha påverkats
avsevärt vilket kräver en omfattande analys. Finns det t.ex. personer i byggnaden som den nya
utformningen inte skyddar om brand uppstår? Ytterligare en effekt som kan identifieras med
matrisen är om brandskyddets robusthet påverkats. Med robusthet avses t.ex. att flera skydd
måste fallera för att en händelse innebär en faktisk konsekvens.
Har flera olika typer av skydd reducerats och ersatts med ett enda? Det kan framkomma
genom att analysera fördelningen av ”*” i vertikalled . Detta kan visa på sårbarheter i
systemet, t.ex. att en händelse kan slå ut ett skyddssystem som påverkar flera egenskapskrav
samtidigt.

2.2 Verifiering
Efter att analysen av verifieringsbehov har genomförts är nästa steg att identifiera relevanta
risker samt att analysera och värdera vilken effekt avstegen har på säkerheten och om kraven
uppfylls. Det finns tre huvudsakliga metoder för verifiering, kvalitativ bedömning, scenarioanalys och kvantitativ riskanalys. Varje metod för verifiering kan understödjas med
kvalitativa resonemang, provningar och försök, beräkningar, statistik och andra typer av
bevis.
2.2.1 Val av metod
Valet av metod styrs av flera faktorer varav nedanstående anses ha störst påverkan:
 Brandskyddslösningens komplexitet och hur konservativt den har valts.
 Antalet avsteg och tillägg i förhållande till förenklad dimensionering.
 Förenklad dimensionering är inte tillämpbar (BBR 5:123).
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Verifiering med kvalitativ bedömning får endast användas som verifieringsmetod om:
 Projektet är okomplicerat, påverkan på riskbilden är liten och beprövade lösningar
används i huvudsak.
 Avstegen från förenklad dimensionering är begränsade och överblickbara.
Med begränsad avvikelse menas ett eller två mer påtagliga avsteg från förenklad dimensionering eller flera mindre avsteg. Exempel på detta kan vara att endast gångavstånd i
utrymningsväg påverkas. Kvalitativa resonemang som används ska vara väl förankrade och
dokumenterade, t.ex. genom statistik, experimentella studier eller utredningar. När ett
kvalitativt resonemang används måste det underbyggas, och osäkerheten får inte vara så stor
att den äventyrar resultatet av verifieringen, dvs. om en lösning bedöms som acceptabel eller
inte.
För alla andra situationer krävs att projektören själv tar fram det underlag som krävs för att
kunna avgöra om säkerheten är tillfredsställande. Det kan handla om provningar, objektsspecifika försök eller olika nivåer på beräkningar. Metoderna kan kombineras med varandra.
Provning eller försök kan användas som underlag för verifieringen i vissa situationer,
vanligen för enskilda komponenter eller delsystem i brandskyddet eftersom det är komplicerat
att prova hela brandskyddet på en gång. Beroende på avvikelsens omfattning och komplexitet
kan flera försök/provningar behöva genomföras för att säkerställa att brandskyddskraven
uppfylls. Osäkerheter vid provning och försök måste beaktas.
Verifiering med scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys kan användas om:
 Objektet är komplicerat och nya lösningar används.
 Flera och/eller samberoende skyddssystem påverkas.
Med komplicerade objekt avses objekt som är stora och svåra att överblicka. Exempelvis kan
brandskyddet bestå av flera tekniska system som måste samverka för att brandskyddet ska
fungera som avsett. Om dessutom nya lösningar tillämpas finns det liten erfarenhet och det
blir extra viktigt att belysa effekten av systemen och vad som händer vid olika typer av fel.
För att göra detta krävs att dimensioneringsproblemet struktureras på ett systematiskt sätt,
vilket de kvantitativa metoderna är väl lämpade för. Kvantitativa metoder är också lämpliga
att använda för att identifiera och belysa effekterna av s.k. ”common cause failure”, dvs. att
ett fel leder till att två till synes oberoende skyddssystem slutar att fungera. Detta kan vara
aktuellt om utformningen består i ett tekniskt byte där flera skyddsåtgärder ersätts med ett
eller ett fåtal skyddssystem.
I 2.5 och 2.6 ges ytterligare vägledning hur verifieringen bör utföras för olika nivåer på
beräkning (scenarioanalys resp. kvantitativ riskanalys). Vilken nivå som väljs beror inte på
dimensioneringsproblemet, utan på i hur stor grad utformningen är på säkra sidan. Scenarioanalysen innebär i princip att utformning med större säkerhetsmarginal väljs, eftersom
byggnadens brandsäkerhet inte mäts i explicita riskmått, utan i dess förmåga att ge
tillfredsställande säkerhet för ett antal brandscenarier.
2.2.2 Provning och försök som underlag för verifiering
I verifieringen kan man även använda provning eller försök som underlag i verifieringen. I
många fall är det svårt att med beräkning bestämma hur brandskyddet kan utformas för vissa
detaljer, exempelvis ytterväggar och fasader. För dessa fall kan det vara aktuellt att genomföra
någon form av provning eller objektsspecifika försök.
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Objektspecifika försök skiljer sig från traditionell provning. Provning sker mot en angiven
standard som används vid klassificering av produkter (t.ex. i samband med förenklad
dimensionering). Syftet med objektsspecifika försök är att verifiera att en föreslagen
brandskyddslösning lever upp till kraven i BBR, vilket t.ex. har skett vid försök med fasader
och funktionskontroll av ventilationssystem med s.k. ”hot smoke test”. Till exempel kan
provning och försök användas som underlag vid en kvalitativ bedömning där enstaka avsteg
görs från detaljer i brandskyddet.
Hur provning och försök kan gå till behandlas inte ytterligare i denna vägledning.

2.3 Acceptanskriterier
Beroende på vald utformning av brandskyddet, vilka verifieringsmetoder som är tillämpbara
och vilka möjligheter BBR medger, kan verifiering av tillfredsställande säkerhet ske på tre
olika sätt; (1) jämförande analyser med förenklad dimensionering som referenssystem, (2)
direkt verifierbara funktionskrav eller (3) genom verifiering mot varje funktionskrav och
särskild bedömning.
2.3.1 Jämförande analyser (förenklad dimensionering som referenssystem)
I många fall kan förenklad dimensionering användas som ett referenssystem för vad som är
tillfredsställande säkerhet i händelse av brand. Grundläggande vid dimensionering enligt
denna princip är att brandskyddet ska utformas så att säkerheten blir likvärdig med förenklad
dimensionering.
Om förenklad dimensionering är tillämpbar på byggnaden är det möjligt att göra jämförande
analyser mellan aktuellt förslag till utformning av brandskyddet och brandskyddet i en s.k.
referensbyggnad uppförd enligt förenklad dimensionering. I detta fall formuleras acceptanskriteriet enligt nedan.
 Utformningen av brandskyddet med analytisk dimensionering ska prestera minst lika
bra som brandskyddet i en byggnad uppförd enligt förenklad dimensionering för
samtliga relevanta scenarier i avsnitt 3.
 Referensbyggnaden ska vara så lik den aktuella byggnaden som möjligt, dvs. tillhöra
samma verksamhetsklass, samma byggnadstekniska brandklass, ha samma våningsantal och samma storlek.
Om byggnaden som ska upprättas är ett 16-våningars bostadshus som inte följer förenklad
dimensionering så kan referensbyggnaden vara ett bostadshus i 16 våningar utformad enligt
förenklad dimensionering. Referensbyggnaden enligt förenklad dimensionering jämförs med
föreslagen utformningen inte följer förenklad dimensionering. Referensbyggnaden väljs så att
den är så lik den föreslagna utformningen som möjligt.
I den jämförande analysen finns inget behov av att göra direkta jämförelser med gränsvärdena
för kritisk påverkan vid brand för utrymning och brandspridning (se t.ex. 3.6, 4.2.3 eller 5.5).
Det är tillräckligt om föreslagen utformning presterar minst lika bra som en acceptabel
utformning baserad på förenklad dimensionering.
Acceptanskriterierna vid verifiering med kvantitativ riskanalys följer de principer som
redovisas ovan. I dessa fall jämförs relevanta riskmått mellan föreslagen utformning och en
acceptabel utformning baserad på förenklad dimensionering. Föreslagen utformning av
brandskyddet är acceptabel om risknivån är densamma eller lägre vid denna jämförelse.
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Jämförande analyser kan inte tillämpas för projektering som sker med utgångspunkt i BBR
5:123 om tvingande analytisk dimensionering. Anledningen är att förenklad dimensionering
inte är tillämpbar i dessa situationer och då krävs i stället en utvärdering av brandskyddets
förmåga för varje funktionskrav i BBR var för sig. Se avsnitt 2.3.3 för mer information.
2.3.2 Direkt verifierbara kriterier
I BBR avsnitt 5 finns ett antal situationer där direkt verifierbara funktionskrav (eller
dimensioneringskriterier) är beskrivna, t.ex. vad gäller strålningsnivån 15 kW/m2 för skydd
mot brandspridning mellan byggnader. I dessa situationer är det möjligt att genomföra
analytisk dimensionering direkt mot ett funktionskrav istället för att jämföra mot förenklad
dimensionering.
I dessa fall bedöms brandskyddets förmåga utifrån givna kriterier enligt BBR 5:3-5:7 och
utifrån de brandscenarier som är relevanta för situationen. Acceptanskriteriet kan uttryckas på
två olika sätt:
 Brandskyddet i en byggnad uppförd enligt analytisk dimensionering anses ha tillfredsställande säkerhet om gränsvärdena för kritisk påverkan för samtliga relevanta
scenarier för den aktuella situationen inte överskrids.
 För enskilda delar av brandskyddet kan det finnas direkt verifierbara funktionskrav,
t.ex. strålningsnivån 15 kW/m2 för skydd mot brandspridning mellan byggnader.
I vissa situationer kan analytisk dimensionering tillämpas för att bestämma alternativa direkt
verifierbara funktionskrav. Exempelvis för att bestämma alternativa temperaturkriterier för
vissa material enligt BBR 5:4 istället för 85C. Acceptabel nivå måste då bedömas kvalitativt
med tydliga motiveringar och resonemang.
2.3.3 Situationer när enbart analytisk dimensionering är möjlig
I fall där enbart analytisk dimensionering är möjligt måste föreskrifterna uppfyllas på annat
sätt än vad som anges i de allmänna råden som utgör förenklad dimensionering.
Allmänt råd:
Om förenklad dimensionering inte är tillämpbar kan de allmänna råden i BBR
användas som referenssystem endast i begränsad omfattning. Med begränsad
omfattning avses t.ex. skydd som enbart är relaterat till utformning av enskilda rum,
brandceller eller komponenter. Föreslagen utformning bör värderas direkt mot
funktionskraven i föreskriften. Skydd för byggnaden som helhet bör värderas i en
helhetsbedömning av brandskyddet och byggnadens riskbild. På tillämpliga delar av
brandskyddet kan direkt verifierbara funktionskrav utgöra nivån för vilken
säkerhetsnivå som är acceptabel. Dimensionering av sådana byggnader som anges i
5:113 innebär höga krav på kompetens och kontroll.
För byggnader med mycket stort skyddsbehov, eller vissa komplexa lösningar, är förenklad
dimensionering inte tillämpbar. Matriserna kan då endast användas som hjälpmedel för att
identifiera var avvikelserna från förenklade lösningar är som störst. Oavsett så måste uppfyllandet av samtliga egenskapskrav verifieras. För delar av brandskyddet där utformningen är
mindre komplex kan verifieringen ofta ske genom kvalitativ bedömning.
Detaljerade anvisningar ges inte för dessa byggnadstyper som ofta är unika i sitt slag.
Verifiering av dessa byggnader förutsätter därför hög kompetens och krav på lämplighet för
att säkerställa att kontrollen är tillräcklig.
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Vid analysen av brandsäkerheten i samband med analytisk dimensionering behövs kriterier
som ger godtagbar eller acceptabel nivå på brandskyddet. Acceptanskriterierna ser något
annorlunda ut beroende på verifieringsmetod och angreppssätt.

2.4 Verifiering med kvalitativ bedömning
Om projektet är okomplicerat, påverkar få personer och beprövade lösningar används i
huvudsak, eller om avvikelse från förenklad dimensionering är begränsad och överblickbar, är
det möjligt att verifiera brandskyddet med kvalitativ bedömning. Den kvalitativa bedömningen ska visa att föreslagen utformning är minst lika bra som en utformning enligt
förenklad dimensionering. Verifieringen kan baseras på logiska resonemang, hänvisning till
statistik och beprövad erfarenhet, experimentella resultat, osv. När ett logiskt resonemang
används måste det underbyggas, och osäkerheten får inte vara så stor att den äventyrar
resultatet av verifieringen, dvs. om en utformning bedöms som acceptabel eller inte.
2.4.1 Verktyg
I en kvalitativ bedömning kan bra verktyg för att identifiera relevanta risker vara att använda
sig av grovanalys eller what if?-analys. Metoderna är snarlika då de båda utifrån identifierade
skadehändelser och orsaker ger ett förslag på skyddssystem för att hantera händelsen. I den
kvalitativa bedömningen handlar det dessutom om att besvara följande frågor:
 Vad kan troligen inträffa i byggnaden (vilka är de tänkbara brandscenarierna)?
 Vilken brandskyddslösning föreslås för att hantera de tänkbara brandscenarierna?
 Vilka bevis finns för att utformningen av brandskyddet uppfyller funktionskravet?
2.4.2 Arbetsgång
Verifieringen genom kvalitativ bedömning kan delas in i tre moment; strukturering, analys
och dokumentering. Struktureringen syftar till att säkerställa att analysen är fullständig och
kunskapsbaserad. Analysen för att besvara nyckelfrågan om brandskyddslösningen ger tillfredsställande säkerhet vid brand kan vara mer eller mindre omfattande, beroende på vilka
avvikelser från förenklad dimensionering som görs. Avslutningsvis bör verifieringen
dokumenteras enligt anvisningar i avsnitt 6.
Strukturering
Ett strukturerat dimensioneringsproblem blir lättare att överblicka och kontrollera.
Allmänt råd:
För vart och ett av de skyddssystem som utgör byggnadens brandskydd bör byggherren
redovisa hur man uppfyller funktionskravet.
När struktureringen är avslutad framgår det tydligt hur brandskyddet är i förhållande till hur
en brand kan uppstå och utvecklas. Det blir också möjligt att överblicka antalet skyddssystem
som brandskyddet byggs upp av. Det behöver tydligt framgå att verifieringen bygger på
tidigare erfarenheter (olyckor, incidenter eller analyser).
Analys
För de fall där brandskyddet utformas med analytisk dimensionering krävs en mer omfattande
bevisinsamling där skyddseffekten av en utformning baserad på förenklad dimensionering
jämförs med den förmåga som utformningen baserad på analytisk dimensionering har.
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Ibland är det inte möjligt att med kvantitativa metoder (se 2.5 och 2.6) ta fram specifikationer
för ett speciellt skyddssystem. För dessa fall måste projektören förlita sig på beprövade
lösningar, erfarenhet, experimentella resultat eller expertbedömningar. I dessa fall ska
projektören redovisa att ”beviset” är giltigt genom att kontrollera att förutsättningarna och
kravnivån stämmer överens med relevanta bestämmelser.
Dokumentation
Kraven på dokumentation vid användning av denna verifieringsmetod är mindre omfattande
än om verifiering sker med beräkning. Projektören rekommenderas att beakta den vägledning
till dokumentation som finns i avsnitt 6 i tillämpbara delar.
2.4.3 Hantering av osäkerheter
I en kvalitativ bedömning är det även nödvändigt att beakta faktorer som kan påverka säkerheten i den valda utformningen. Generellt sett ska optimeringar av skydd undvikas eftersom
den kvalitativa bedömningen inte medger en värdering av olika scenariers inbördes betydelse.
Valda data och lösningar bör vara konservativa och verifieringen bör visa att man med god
marginal uppfyller funktionskravet. Man kan också beakta om det finns flera system i byggnaden som samverkar om en och samma skyddsuppgift.

2.5 Verifiering med scenarioanalys
Verifiering med scenarioanalys bör användas om byggnaden är komplicerad och obeprövade
lösningar används, om vald brandskyddslösning innebär stora avsteg från förenklad
dimensionering eller då de avsteg som görs påverkar flera skyddssystem (barriärer) i brandskyddet.
I detta avsnitt redovisas viktig information för genomförande av en s.k. scenarioanalys
(deterministisk analys). Byggnadens brandsäkerhet mäts inte i explicita riskmått, utan i dess
förmåga att ge tillfredsställande säkerhet för ett antal brandscenarier. Underlag för
scenarioanalys kan bestå av beräkningar eller simuleringar men det är också möjligt att
använda sig av provning eller objektsspecifika försök i verifieringen.
2.5.1 Arbetsgång
När dimensioneringen påbörjas görs en identifiering av relevanta risker. Efter analysen av
verifieringsbehovet ges en lista på vilka delar av brandskyddslösningen som ska verifieras
med analytisk dimensionering och vilka delar som förenklad dimensionering kan tillämpas
för. Verifiering med beräkning omfattar följande fyra moment; strukturering, bedömning av
konsekvenser, värdering av risk och dokumentation.
Strukturering
Riskidentifieringen utgör grunden till scenarioanalysen som enbart analyserar konsekvenserna
av de utvalda scenarierna. Det är dimensioneringssituationen som styr vilka scenarier som
erfordras i verifieringen.
Bedömning av konsekvenser
Konsekvenserna för respektive scenario beräknas med den modell som projektören anser vara
lämplig att använda. För säkerhet vid utrymning handlar det om att jämföra tillgänglig tid för.
Liknande beräkningar görs för bedömning av skydd mot brandspridning där lämpliga
modeller används för att studera värmeledning, strålning, flammor via fönster, m.m.
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I avsnitt 3, 4 och 5 finns utförlig information om dimensionering av säkerhet vid utrymning,
skydd mot brandspridning inom byggnader respektive skydd mot brandspridning mellan
byggnader.
Värdering av konsekvens
I scenarioanalysen värderas konsekvens antingen genom att jämföra med hur väl en referensbyggnad uppförd enligt förenklad dimensionering presterar eller mot direkt verifierbara
kriterier.
Varje scenario värderas oberoende av de andra och dimensioneringskriterierna måste
uppfyllas för respektive scenario. Det är också nödvändigt att byggnaden presterar tillräckligt
bra givet de osäkerheter som finns (se avsnitt 2.5.2).
Dokumentation
Se avsnitt 6 om dokumentation av scenarioanalyser för säkerhet vid utrymning, skydd mot
brandspridning inom byggnader och skydd mot brandspridning mellan byggnader
2.5.2 Hantering av osäkerheter
I alla variabler som beräkningar baseras på förekommer en osäkerhet om vilket värde
variabeln har. Detta kan bero på att variabelns värde varierar till följd av naturlig variation,
t.ex. utomhustemperaturen. Men variationen kan också bero på att man är osäker på vilket
värde som är det riktiga på grund av att man saknar tillräckliga kunskaper om variabeln t.ex.
spridningshastigheten för brandgaser i rummet eller att modellosäkerheterna är stora. I de
flesta fall finns det inte så mycket kunskap att det ens går att fastställa ett exakt värde utan
man får nöja sig med att försöka se till att variationen är liten eller att i alla fall vara medveten
om att det finns en variation.
Det är nödvändigt att visa vilka osäkerheter som finns i analysresultaten, hur stora de är, på
vilket sätt de påverkar resultatet och hur de har beaktats. Syftet är att på ett kvantitativt sätt
identifiera de variabler som har störst påverkan på resultatet, dvs. de som med en liten
förändring kan ge ett stort utslag i resultatet.
Exempel på variabler som kan vara aktuella att behandla i en känslighetsanalys är:
 Brandens effektutveckling.
 Sannolikheter för olika händelser, t.ex. tillförlitligheten hos tekniska eller passiva
system.
 Personers gånghastighet.
 Antal personer i byggnaden.
Vid känslighetsanalyser med relativa jämförelser mellan olika lösningar behöver inte de
variabler tas med, som kan antas ha samma värde och som påverkar resultatet på samma sätt.
Ett traditionellt sätt att utföra känslighetsanalys på är att studera påverkan på resultatet då en
variabel i taget varieras. Dessa variabler beskrivs då med ett troligt högsta och ett troligt
lägsta värde, tillsammans med det som utgör det mest troliga värdet. Genom att låta alla
variabler utom en anta det mest troliga värdet, eller grundvärdet i intervallet, kan effekten på
resultatet avläsas när den undersökta variabeln ändras inom sitt intervall. Detta upprepas för
varje variabel.
Om variationen mellan en variabels maximala och minimala värde endast ger en marginell
effekt på det förväntade värdet (resultatet av analysen) behöver inte denna variabel behandlas
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vidare. Observera att maximal effekt inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med extremvärdet. De känsliga variablerna bör däremot antingen beskrivas på ett konservativt sätt i
dimensioneringen eller om en osäkerhetsanalys kompletterar känslighetsanalysen. Resultatet
kan beskrivas som en statistisk fördelning.

2.6 Verifiering med kvantitativ riskanalys
En kvantitativ riskanalys har en stark koppling till scenarioanalysen, då händelserna i den
kvantitativa bedömningen ofta omfattar händelserna i scenarioanalysen. Genom att även ta
hänsyn till sannolikheten för respektive händelse är det möjligt att beräkna och jämföra olika
riskmått, vilket i sin tur ger en möjlighet till en mer nyanserad utformning av byggnadens
brandskydd.
Scenarioanalysen har vissa svagheter, den kan t.ex. inte belysa vad som händer om vissa
tekniska system inte fungerar, hur troligt detta är och om säkerheten är tillfredsställande för
dessa situationer. Genom att använda en kvantitativ riskanalysmetod, t.ex., händelseträdsanalys, kan dessa svagheter hanteras och möjligheten att få en tydligare beskrivning av vilka
olika händelser som kan inträffa och hur dessa relaterar till varandra ökar.
2.6.1 Metoder för beräkning och presentation av brandrisk
Definition av risk
Innan metoder för att beräkna brandrisk behandlas är det värdefullt att presentera riskbegreppet så att det tydligt framgår vad som avses när begreppet används i detta avsnitt. Risk
definieras här som sannolikheten för, och konsekvensen av, ett olycksscenario, samt en
beskrivning av olycksscenariot i förhållande till andra möjliga olycksscenarier. Brandrisken i
en byggnad består av två komponenter där den ena beskriver hur sannolikt ett visst brandscenario är och den andra beskriver konsekvenserna, om brandscenariot verkligen skulle
inträffa.
I Tabell 2 visas ett exempel på en lista med frekvens- och konsekvenspar, samt en beskrivning
av hur brandförloppen kan se ut.
Tabell 2

Exempel på olika brandscenarier samt deras frekvens och konsekvens.

Beskrivning

Frekvens
(per år)

Konsekvens
(personer)

Branden börjar i trapphuset, men släcks av
personalen

0,1

0

Branden börjar i trapphuset och personal klarar
inte av att släcka

0,01

5

Branden börjar i kontoret och personalen lyckas
inte släcka

0,05

2

etc.

---

---

I Tabell 2 används frekvens per år som mått på hur ofta som ett visst scenario inträffar. Det är
dock vanligare att räkna om frekvensen per år till en sannolikhet givet brand eftersom
utgångspunkten i lagstiftningen om brandskydd är säkerhet i händelse av brand. Detta görs
genom att summera de ingående frekvenserna och sedan räkna ut hur stor del av denna
summa som det enskilda scenariot representerar, se Tabell 3.
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Tabell 3

Omvandling av brandfrekvens till sannolikhet givet att brand inträffar.

Scenario

Sannolikhet (givet brand)

Branden börjar i trapphuset, men släcks av
personalen

0,1 / (0,1 + 0,01 + 0,05) ≈
63 %

Branden börjar i trapphuset och personal klarar
inte av att släcka

0,01 / (0,1 + 0,01 + 0,05) ≈
6%

Branden börjar i kontoret och personalen lyckas
inte släcka

0,05 / (0,1 + 0,01 + 0,05) ≈
31 %
Summa = 63 + 6 + 31 =
100 %

Händelseträd
Händelseträdsanalys utgår ofta från en oönskad händelse (t.ex. att brand uppkommer) och
försöker följa förloppet framåt för att finna möjliga konsekvenser av händelsen. Ett händelseträd har en enkel logisk struktur – antingen inträffar en viss konsekvens (som i sin tur kan ha
olika följdkonsekvenser) eller också inträffar den inte utan händelseförloppet avbryts. Det
finns också en tydlig tidsdimension i ett händelseträd då kedjan av konsekvenser alltid
inträffar i en bestämd tidsföljd. I ett händelseträd (se Figur 3) är det möjligt att ta hänsyn till
både de brandtekniska installationernas funktion samt mänskligt agerande.
Sannolikhet

Konsekvens

90.0%

0.72

1

NEJ

10.0%

0.08

4

JA

90.0%

0.18

2

10.0%

0.02

6

JA
JA

Brand

80.0%

Sprinkler

Detektion

NEJ

20.0%

Sprinkler
NEJ

Figur 3

Händelseträdet beskriver vad som kan inträffa efter att en brand uppstår. För varje
scenario beräknas sannolikhet och konsekvens.

Med händelseträdsteknik kan de brandscenarier som identifieras delas upp så att analysen kan
beakta att ett system fallerar, t.ex. att utrymningslarm inte fungerar. Utrymningslarmet kan
vara en förutsättning för att lokalen ska kunna utrymmas innan de kritiska förhållandena
inträffar. Om larmet inte fungerar betyder det i sin tur att några personer i lokalen inte kan
utrymma på ett säkert sätt. På liknande sätt undersöks övriga utfall i händelseträdet och
resultatet är en uppsättning utfall som beskrivs med en sannolikhet eller frekvens samt ett
mått på konsekvensen. Konsekvensen kan i detta fall vara kopplad till antal personer som inte
hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår.
De händelser som studeras har normalt med de tekniska systemens funktion att göra. Det kan
vara funktionen för sprinklersystem, automatiskt brandlarm, utrymningslarm, dörrstängare
eller täthet i brandcellsgränser. Men de kan också behandla organisatoriska åtgärder som t.ex.
sannolikheten att en brand släcks av personal på platsen eller att personal kan starta ett
manuellt utrymningslarm. Även händelsen att en brand blockerar en eller flera utrymnings20(87)
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vägar kan ingå i analysen om det är ett aktuellt problem. Vilka händelser som ska ingå i
analysen behöver bestämmas utifrån en riskidentifiering.
Ett av de stora problemen med händelseträdstekniken på brandområdet är att hitta tillförlitliga
data för tillförlitligheten på tekniska system. Osäkerheter i bedömningen av tillförlitligheten
kan vara ett sprinklersystems förmåga att begränsa ett brandförlopp utifrån de förutsättningar
som gäller för rådande vattentillgång i gatan, kontroll och underhållsprogram. Att bara ange
sprinklersystemets tillförlitlighet utan att beakta exempelvis vattentillgången är inte lämpligt.
Vid en praktisk tillämpning kan dock de önskade värdena på tillgängligheten helt saknas och
en subjektiv bedömning får komplettera de data som finns.
Allmänt råd:
Kvantitativ riskanalys bör utgå från att en brand uppstår i byggnaden.
Data som används bör spegla de aktuella förhållandena så väl som möjligt och uttrycka
tillförlitligheten att systemet kan utföra den förväntade uppgiften.
Felträd
Ett felträd utgår från en så kallad topphändelse för vilken sannolikheten ska beräknas.
Metoden bygger på att undersöka vilka andra kombinationer av händelser som måste inträffa
för att topphändelsen ska inträffa. Resultatet av analysen redovisas i form av ett träddiagram,
ett så kallat felträd, där ”grenarna” utgörs av de olika bakomliggande händelser som man
kunnat identifiera. I Figur 4 redovisas ett felträd med topphändelsen ”inget vatten till
sprinklersystemet”.
Inget vatten till
sprinklersystemet

eller

Ingen vattenkälla

Pumparna fungerar
inte

och

och

Inget vatten från
ledning 1

Figur 4

Inget vatten från
ledning 2

Pump 1 fungerar
inte

Pump 2 fungerar
inte

Felträd för sprinklersystem och dess ingående komponenter.

För att sprinklersystemet inte ska få något vatten krävs att en rad händelser inträffar. I
exemplet i Figur 4 räcker det med att ingen vattenkälla ä tillgänglig eller att pumparna inte
fungerar. Detta illustreras med en s.k. eller-grind. För att ingen vattenkälla ska vara tillgänglig
krävs att både ledning 1 och ledning 2 inte levererar något vatten, vilket representeras av en
s.k. och-grind. Motsvarande analogi finns för att ingen av de två pumparna fungerar.
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Eftersom felträds- och händelseträdsanalys omfattar olika delar av det förlopp som leder fram
till negativa konsekvenser kan båda metoderna mycket väl användas i en och samma riskanalys. Exempelvis kan felträd användas för att skatta sannolikheten för olika händelser som
ingår i händelseträdet som sannolikheten att personalen släcker en viss brand eller att ett
tekniskt system inte fungerar.
Presentation av risk
De resultat man kan få från den kvantitativa riskanalysen som beskrivs med händelseträd är
exempelvis en riskprofil. Riskprofilen utgör ett sätt att presentera risken på och innehåller de
frekvens- och konsekvensresultat som beräknats med hjälp av händelseträdet. Ett alternativt
sätt att presentera risken på är att beräkna det förväntade antalet personer per år som inte
hinner utrymma byggnaden vid brand, dvs. med ett siffervärde. Risken är densamma men
sättet att presentera den på är lite annorlunda.
Riskprofilen är ett mått på kollektiv risk (samhällsrisk) och tas fram genom att gruppera alla
scenarier i ordning efter ökande konsekvens. Eftersom scenariernas sannolikhet är känd kan
en kumulativ trappstegsfunktion ritas upp. Trappstegsfunktionen eller riskprofilen går från
sannolikheten lika med ett till sannolikheten lika med noll. Rent praktiskt tas riskprofilen fram
genom att rangordna respektive scenario efter ökande konsekvens och beräkna den
ackumulerade sannolikheten (se Tabell 4), vilken är baserad på händelseträdet som redovisas i
Figur 3.
Tabell 4

Indata till riskprofilen

Konsekvens

Sannolikhet

Ackumulerad

1-ack.

0

0

0,00

1,00

1

0,72

0,72

0,28

2

0,18

0,90

0,10

4

0,08

0,98

0,02

6

0,02

1,00

0,00

Riskprofilen, se Figur 5, visar hur ofta man kan förvänta sig en konsekvens som är lika med
eller större än den som anges på x-axeln. Konsekvensen beskrivs som antalet människor
utsatta för kritiska förhållanden.
1.2

P (X>x), Sannolikhet

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

5

X, Konsekvens

Figur 5

Riskprofil för händelseträdet i Figur 3.
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Ur riskprofilen kan två betydelsefulla riskmått utläsas. Det första måttet – individrisken är det
samma som sannolikheten för en konsekvens på en eller flera personer, dvs. P(X ≥ 1). Av
Figur 5 framgår att individrisken är lika med 1,0. Det andra måttet – medelrisk – beskriver
den förväntade konsekvensen över tiden. Medelrisken utgör tyngdpunkten i riskprofilen och
beräknas genom att summera risken (sannolikhet x konsekvens) för varje scenario.
Medelrisken i detta exempel beräknas då till 0,72 x 1 + 0,28 x 2 + 0,08 x 4 + 0,02 x 6 = 1,52.
2.6.2 Arbetsgång
En kvantitativ riskanalys baserad på händelseträdsanalys omfattar följande fyra moment;
strukturering, bedömning av konsekvenser, beräkning och värdering av risk samt
dokumentation. Struktureringen utgår från en kvalitativ beskrivning av tänkbara scenarier till
en identifiering av de händelser som bygger upp händelseträdet.
Strukturering
Den kvalitativa beskrivningen av händelseförlopp tas fram i samband med den inledande
kvalitativa bedömningen och strukturerar de brandscenarier som behöver tas med i
händelseträdsanalysen. Därefter utvecklas scenarierna med hänsyn till olika händelser som
inträffar under brand- och utrymningsförloppet. De händelser som tas med i analysen av
exempelvis säkerheten vid utrymning kan delas in i följande kategorier:
 Händelser som påverkar brandförloppet.
 Händelser som påverkar möjligheten till utrymning.
Exempel på händelser som påverkar brandförloppet är närvaron av sprinklersystem, brandens
placering och öppna/stängda dörrar. Dessa händelser är väsentliga för att belysa effekten av
ett visst brandskyddssystem samt förebyggande organisatoriska åtgärder. Händelser som
påverkar möjligheten till utrymning kan vara funktionen på ett automatiskt brand- och
utrymningslarm eller om en nödutgång blockeras.
Det är även möjligt att ta med händelser som beskriver organisationens agerande vid brand.
Svårigheterna ligger i att uppskatta effekten av ett korrekt/inkorrekt agerande. Efter det att
brandscenariernas utveckling har beskrivits med händelser så måste händelserna tilldelas en
funktionssannolikhet. Denna sannolikhet ska tala om hur ofta händelsen inträffar och baseras
antingen på statistik och tillförlitlighetsdata eller på ingenjörsmässiga bedömningar. Särskild
uppmärksamhet krävs vid tilldelning av sannolikheter. När sannolikheter är fastställda är det
möjligt att beräkna sannolikheten för respektive scenario i händelseträdet (se exempel
redovisat i Figur 3).
Bedömning av konsekvenser
Den bedömning av konsekvenser som görs i den kvantitativa riskanalysen sker med exakt
samma metod som redovisas för beräkning med scenarioanalys i avsnitt 2.5.1. Likheterna
mellan de två metoderna är stora och den principiella skillnaden är att sannolikheten för
respektive scenario används för att beräkna olika riskmått. Det är därmed alltid lätt att
utveckla scenarioanalysen till att bli en kvantitativ riskanalys.
Beräkning och värdering av risk
Kvantitativa riskanalyser kan för närvarande endast användas vid jämförande analyser där
risknivån i en byggnad uppförd enligt förenklad dimensionering jämförs risknivån i en
byggnad där delar av brandskyddslösningen baseras på analytisk dimensionering. Följande
riskmått bör ingå i jämförelsen:
 Individrisk
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 Riskprofil
 Medelrisk
När två riskprofiler jämförs är det inte självklart vilken av dem som är den bästa (med minst
risk). Om kurvorna inte korsar varandra går det direkt att säga att den som placerats närmast
det nedre vänstra hörnet i diagrammet visar den lägsta risken. Om kurvorna skär varandra kan
medelrisken användas för att bedöma vilken av lösningarna som är lämpligast.
Dokumentation
Se avsnitt 6 för vägledning avseende dokumentation av kvantitativa riskanalyser för säkerhet
vid utrymning, skydd mot brandspridning inom byggnad och skydd mot brandspridning
mellan byggnader.
2.6.3 Hantering av osäkerheter
En kvantitativ riskanalys baserad på händelseträdsanalys utgör i viss mån sin egen känslighetsanalys som kan utreda till exempel hur variationer i brandens tillväxthastighet, utrymningsvägarnas tillgänglighet, detektionssystemets pålitlighet, etc. påverkar säkerheten. Funktionen av tekniska system och organisatoriska åtgärder återfinns vanligen som scenarier som
undersöks i den ordinarie riskanalysen t.ex. i form av grenar i ett händelseträd. Det är dock
viktigt att ta dessutom beakta osäkerheter relaterade till modellen eller att underlaget inte är
adekvat.
Även om det går att hämta upplysningar i diverse handböcker och rapporter är det vanligt att
värden för sannolikheter (tillförlitlighet) måste uppskattas. Det gäller sådana som det finns
begränsad information om, vilket leder stor osäkerhet. Vid sådana tillfällen är det viktigt att
undersöka vilken effekt förändringar av tillförlitligheten på enskilda system kan få på
analysresultatet.
Utöver osäkerhet i sannolikheter finns samma osäkerheter vid bedömning av konsekvenser
som redovisas i avsnitt 2.5.2. Dessa måste naturligtvis hanteras även i samband med en
kvantitativ riskanalys.

24(87)

Vägledning för analytisk dimensionering

3 Säkerhet vid utrymning
Verifiering av säkerhet för utrymning kan behöva göras genom att räkna på ett utrymningsförlopp och jämföra detta med ett förväntat brandförlopp. Säkerheten för personer vid brand
prioriteras högt i BBR och det är extra viktigt att denna analys görs omsorgsfullt med hänsyn
till erfordrade brandscenarier och de osäkerheter som förekommer.
Detta avsnitt beskriver hur utrymningssäkerhet kan verifieras. Metoderna för scenarioanalys
och kvantitativ riskanalys som beskrivs kan användas för att verifiera brandskydd såsom
utrymningsvägars bredd, antal och placering (BBR 5:3), gångavstånden till dessa (BBR 5:3)
samt brandcellsindelning (BBR 5:53).

3.1 Underlag för analys av utrymningsförloppet
3.1.1 Allmänt
Det kan vara lämpligt att begränsa de avstånd som människorna ska gå, även om beräkningar
visar att avstånden inte innebär att personer utsätts för kritisk påverkan. Orsaken är att
beräkningsmodeller vanligen inte tar hänsyn till den upplevelse personerna i byggnaden
utsätts för och till den ökade grad av oro långa gångavstånd kan medföra.
Av samma anledning finns det skäl att undvika alltför långa kötider för personer som tvingas
vänta framför en dörr. Begränsning av kötid gäller främst för personer som befinner sig i
brandcellen där det brinner men även för personer på andra platser i byggnaden.
Allmänt råd:
Kötiden vid utrymning bör begränsas så att den inte överstiger fem till åtta minuter. I
bedömningen av maximalt tillåten kötid bör faktorer som påverkar risken för personskador beaktas.
3.1.2 Viktiga faktorer som påverkar utrymningen
Ett sätt att dela in de faktorer som påverkar ett utrymningsförlopp är att se dem som beroende
av tre faktorer: personerna i byggnaden, byggnaden i sig och brandens inverkan på personerna. Det är i vissa fall bara möjligt att beskriva dessa faktorers inverkan genom ett kvalitativt
resonemang. Orsaken är att det saknas tillräckligt underlag för en detaljerad förklaring och att
det är omöjligt att skaffa denna information.
Personberoende
Antal personer och deras fördelning i byggnaden
Utrymningstiden är givetvis beroende av hur många personer som finns i en byggnad och var
dessa befinner sig. När ett stort antal personer använder en utgång kan det uppstå köbildning.
Allmänt råd:
En analys av utrymningssäkerheten bör innehålla en uppskattning av hur personerna
fördelar sig i byggnaden och över de olika utgångarna.
Rörelseförmåga
Personerna i en byggnad kan ha varierande förmåga att förflytta sig. Det gäller både rörelseförmåga i allmänhet och gånghastighet. I många byggnader har en viss andel av personerna
nedsatt rörelseförmåga vilket innebär att hänsyn bör tas till lägre gånghastigheter och
svårigheter att öppna dörrar. I bedömningen bör hänsyn tas till att gånghastigheten kan
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påverkas även för andra personer genom att dessa hindras att gå förbi den som går lite
långsammare. Även andra funktionsnedsättningar som synnedsättning och hörselskada
påverkar förmågan att utrymma snabbt. I exempelvis vårdlokaler finns det personer som inte
kan förflytta sig alls själva.
Personernas ålder kan inverka på gånghastigheten. Personer som är äldre än cirka 65 - 70 år
eller yngre än 5 år går ofta långsammare än övriga.
Allmänt råd:
Lokaler i verksamhetsklass 2 bör dimensioneras för att en procent personerna i
byggnaden kan vara personer med nedsatt rörelseförmåga.
Sociala relationer
Personers beteende ändras mycket, beroende på om de är ensamma eller i en grupp tillsammans med andra personer. Utrymning sker vanligen i grupper och speciellt om personerna
i förväg känner varandra, t.ex. familjer eller grupper av anställda. Gruppbeteendet kan i vissa
fall leda till snabbare beslut om utrymning, men det behöver inte vara så.
I stora samlingar av personer, som i en teatersalong eller i ett varuhus, kan förberedelsetid
vara lång, eftersom ingen vill ta det första steget att påbörja en utrymning av rädsla att göra
fel eller utmärka sig inför andra okända personer.
Vakenhet
Sovande personer har normalt större svårigheter att uppfatta en brand eller en utrymningssignal. Samma problem inträffar för personer som tar vissa typer av lugnande medicin. I dessa
fall tar det betydligt längre tid för personerna att tolka den uppkomna situationen och fatta
beslut om utrymning. I kombination med en okänd miljö kan fördröjningen bli extra lång,
exempelvis i ett hotell.
Brandgaspåverkan
Utsätts personerna för brandgas kan förmågan att fatta beslut och förflytta sig försvåras. Dålig
sikt hindrar en effektiv förflyttning, samtidigt som gaser som CO, CO2 och låga halter av O2
påverkar kroppen så att förberedelsetiden förlängs. Tanken med en tillfredsställande dimensionering är att personer inte alls ska behöva utsättas för exponering för gas. Effekten av
gaserna inträffar dock innan kritiska förhållanden uppstår.
Roll och ansvar
Om det finns personer inom gruppen som har en ledarroll så kan detta ha en positiv inverkan
på förberedelsetiderna. Det förutsätter att formella ledare som chefer, läkare, varuhuspersonal,
med flera, har förmåga att fatta beslut om utrymning. I annat fall kan utrymningen avsevärt
fördröjas.
Välutbildad och tränad personal kan minska den inledande informationssökningsfasen för
exempelvis kunder i ett varuhus, vilket leder till kortare utrymningstid. Personalen upplevs då
som formella ledare i kundernas ögon.
Motivation
Innan utrymningen påbörjats håller personerna ofta på med någon aktivitet som kan vara svår
att avsluta. Det kan vara att stå i en kö i en butik för att få betala, eller att äta på en restaurang.
Motivationen att avbryta den pågående aktiviteten kan vara låg, även om branden är påtaglig i
form av synliga flammor eller brandgas. Detta beteende är dock vanligast om situationen är
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otydlig, som till exempel om en ringklocka ringer i ett annat rum utan att varken rök eller
flammor syns.
Riktad uppmärksamhet
Personer på en teater, biograf och liknande har vanligen uppmärksamheten riktad mot scenen.
De förväntar sig att få meddelanden om utrymning därifrån om en brandsignal hörs.
Personerna kan vara fullständigt omedvetna om vad som sker i en annan del av lokalen eller
byggnaden.
Kännedom om byggnaden
Personer som vistas i en för dem känd miljö har lättare att hitta en väg ut vid brand. Osäkerheten vid valet av utrymningsväg blir då mindre, vilket kan förkorta förberedelsetid. I vissa
miljöer som kontor och liknande kan dock den extra tidsmarginalen komma att användas åt
andra aktiviteter än utrymning, som att spara data, ta på ytterkläder eller låsa in kassan.
Personer som vistas i okända miljöer väljer vanligen att gå ut samma väg som de kom in
genom. Samma tendens finns även i personernas kända miljöer, men inte lika tydligt som i
okända lokaler.
Byggnadsberoende
Orienterbarhet
I komplexa byggnader med många korridorer och där riktningar inte förändras med räta
vinklar, kan det vara svårt att orientera sig. Det gör det svårt att hitta en utgång, speciellt om
lokalen är okänd. Svårigheterna att genast se andra utgångar, andra personer eller själva
branden kan göra förberedelsetiden längre. Motivationen att omedelbart utrymma lokalen kan
minska, eftersom personen måste utföra andra aktiviteter, som att undersöka vilka alternativ
som finns.
Vägledande markeringar
Information om var utrymningsvägarna är placerade är viktig för att minska osäkerheter vid
valet av gångriktning. Skyltar behöver därför placeras så att man kan orientera sig utan att
behöva flytta sig längre sträckor. Skyltar som är genomlysta är lättare att uppmärksamma.
Skyltarnas omgivning måste också beaktas så att inte informationsflödet blir för stort.
Skyltar kan kompletteras med andra hjälpmedel, exempelvis målade linjer på golvet,
markering av föremål som skjuter ut, markering av stegnosen i trappor, kartor och pilar.
Lysande eller efterlysande linjer och markeringar kan användas för att underlätta, om den
ordinarie belysningen inte fungerar.
Belysning
Dåligt ljus gör det svårare att hitta, och därmed förlängs utrymningstiden. I vissa situationer
ska den ordinarie belysningen kunna kompletteras med nödbelysning för att säkerställa en
viss lägsta belysningsnivå. Belysning kan också användas för att påkalla uppmärksamhet,
genom att den särskilt belyser viktiga delar som dörrar och skyltar.
Utformning av utrymningsvägar
Dörrar som leder till utrymningsvägar ska utformas så att de lätt kan identifieras som säkra
vägar ut.
För att underlätta valet av utrymningsväg kan personal i vissa fall öppna dörrarna ut till det
fria. Särskilt lämpligt kan detta vara i varuhus, teatrar, biografer och liknande byggnader. En
större del av de besökande personerna kan då fås att välja en annars okänd nödutgång.
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Placering av utrymningsvägar
Allmänt råd:
Vid dimensionering av utrymningsvägar bör hänsyn tas till det beteendemönster man
förvänta sig i den aktuella verksamheten.
Eftersom den normala vägen in i en byggnad ofta används som utrymningsväg av flertalet
personer kan det uppstå köbildning där.
Allmänt råd:
Risk för köbildning bör särskilt beaktas vid projektering av byggnader där det är svårt
att orientera sig.
Larm
För att minska tiden för beslut och reaktion vid en utrymning kan utrymningslarm användas.
Det är viktigt att larmen är tillräckligt informativa för den aktuella lokalen och dess besökare.
Det som larmet ska åstadkomma är att minska osäkerheten och samtidigt ge information till
dem som utrymmer. Förberedelsetiderna antas generellt vara kortare när ett utrymningslarm
består av tal, som informerar om vad som skett och vad som nu förväntas av personerna i
lokalen. Det är viktigt att tala om att personerna ska utrymma och förklara varför detta ska
ske. Utrymningslarm kan även bestå av olika ljud- och ljussignaler. Larm för personer med
funktionsnedsättningar anpassas efter deras behov.
Brandberoende
Den brandgas och värme som produceras av branden kan påverka hur snabbt personer
upptäcker faran. Det är dock vanligt att personer underskattar den hastighet med vilken
branden ökar i omfattning. Om det inte finns något automatiskt system för att upptäcka brand
kommer branden att upptäckas först när värme och rök uppfattas av personerna.
3.1.3 Modell av utrymningsförloppet
Utrymningsförloppet kan delas upp i tre faser, som sinsemellan kräver olika lång tid:
•

Varseblivning.

•

Förberedelse (tolkning och förberedande handlingar).

•

Förflyttning.

Den totala utrymningstiden från den aktuella platsen blir då:
tutrymning = tvarseblivning + tbeslut&reaktion + t förflyttning

Modellen anses idag vara fullt acceptabel för att beskriva utrymningsförloppet. Den stora
svårigheten vid en utrymningsanalys ligger främst i att bestämma förberedelsetiden. Mycket
av senare tids forskning har därför varit inriktad på att försöka kartlägga denna. De övriga två
komponenterna i utrymningstiden är mer väldefinierade, och det finns såväl forskning som
tillämpningsmodeller som kan användas.
Varseblivningstid
Den tid som förflyter fram till att personen upptäcker att något onormalt inträffat beror på om
personen ifråga ser branden eller inte. Tiden kan påverkas av om det finns ett automatiskt
brandlarm med tillhörande utrymningslarm installerat.
Allmänt råd:
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Varseblivningstid kan ansättas till samma tidpunkt som branden startar om heltäckande automatiskt brandlarm, med tillhörande utrymningslarm, är installerat. Detta
gäller enbart för situationer där man utgår från en tillväxt enligt ett α-t2 förlopp eller
motsvarande. I förloppet förutsätts att förbrinntid inte ingår, dvs. den fas i brandförloppet som föregår α-t2 förloppet.
I andra situationer kan den teoretiska aktiveringstiden för en detektor beräknas utifrån
en given brandtillväxt. Denna tid kan användas som varseblivningstid.
Om larmlagring används för att fördröja att ett automatiskt brandlarm initierar ett
utrymningslarm bör larmlagringstiden beaktas vid bestämning av varseblivningstid.
Larmlagring förutsätter att det alltid finns utbildad och tränad personal på plats.
När det inte finns något automatiskt brandlarm som talar om att en brand har utbrutit så är det
svårare att uppskatta varseblivningstiden. Den avgörs bland annat av vilka det är som vistas i
byggnaden, vilken relation dessa har till varandra, hur överblickbar lokalen är och om
personerna är mottagliga för den signal som branden genererar. Varseblivningstiden kan i
vissa fall beräknas utifrån information om hur brandgas sprids i byggnaden. När en viss
mängd gas spridits till ett rum kan det antas att personerna i rummet har lagt märke till den.
Varseblivningstiden kan variera mellan några få sekunder upp till flera minuter för bränder
som utbryter i dolda utrymmen.
Förberedelsetid
Förberedelsetiden består av tiden som går åt för att personen ska förstå att det brinner, lyssna
på utrymningslarmet, hjälpa andra att utrymma, förbereda sig, försöka bekämpa branden med
mera.
Ett sätt att minska denna tid är att installera utrymningslarm som tydligt hjälper personen i
fråga att fatta det rätta beslutet. Av den anledningen är de talade utrymningslarmen ofta
effektiva, eftersom de underlättar beslutsfattandet.
Andra faktorer som bidrar till en snabbare utrymning kan vara synliga utgångar eller
utrymningsskyltar som lätt kan identifieras och att det finns tillräcklig belysning. Detta
betyder att det måste vara lätt att orientera sig i lokalen. Ett bra exempel på en dörr som
personerna lätt kan hitta till är byggnadens normala huvudingång. Den vägen kommer de
flesta att använda för utrymning, eftersom de i förväg vet var den är belägen, hur den ser ut,
och var den mynnar.
Förberedelsetiden beror också på om personerna är vakna och medvetna om vad som sker
omkring dem. I hotell, restauranger, danslokaler eller vårdanläggningar kan personerna
däremot sova eller på annat sätt vara förhindrade att reagera snabbt.
Allmänt råd:
För verksamhetsklass 2B, 2C, 4, 5B och 5C bör längre förberedelstider förutsättas med
hänsyn till att tiden för att reagera kan vara längre. Tabell 5 ger riktlinjer för hur
förberedelsetiden kan väljas.
Tabell 5

Verksamhet

Förslag till förberedelsetider för några verksamheter.

Person ser branden

Offentlig miljö, skola, kontor, Ja
varuhus, butik

Förberedelsetid
1 minut
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Varuhus, inget larm

Nej

4 minuter

Varuhus, ringklocka

Nej

3,5 minuter

Varuhus,
enkelt
meddelande

talat Nej

Verksamhet

2 minuter

Person ser branden

Varuhus, informativt
meddelande

Förberedelsetid

talat Nej

1 minut

Mindre lokal med larmdon i Nej
aktuell lokal, mindre biograf,
butik, kyrka

1 minut

Sjukhus1,
ringklocka

2 minuter

personal, Nej

Sjukhus1, personal, ljudsignal Nej
och textmeddelande

1 minut

Nattklubb, personal2

Nej

1 – 1,5 minuter

Nattklubb, gäster2

Nej

3 – 5 minuter

1)

Avser vårdavdelning med god överblickbarhet (enkelkorridor).

2)

Beroende på typ av larm och organisation.

I Tabell 5 används begreppen enkelt talat meddelande och ett informativt meddelande. Det
enkla talade meddelandet är av typen ”Ett tekniskt fel har inträffat i lokalen. Var vänlig och
lämna varuhuset”. Skillnaden jämfört med det informativa meddelandet är i vilket
utsträckning den utrymmande personen får reda på vad som har hänt och vad personen
förväntas göra.
Förflyttningstid
Den sista av de tre tiderna i utrymningsprocessen omfattar förflyttningstiden ut ur lokalen.
Den tid det tar att utrymma en lokal beror på hur personerna är fördelade i lokalen, vilka
personer det är frågan om, deras hjälpbehov, förmåga att förflytta sig m.m. Dessutom
påverkas gånghastigheten av yttre faktorer, som belysningen och andra hjälpmedel, som till
exempel utrymningsskyltar. Förflyttningstiden kan beräknas antingen för hand med enkla
formler eller med hjälp av datormodeller, som är mer användbara om ett större antal personer
från flera lokaler samtidigt utrymmer, och om köer bildas på flera ställen i byggnaden.
Beräkningsuttryck som kan användas är:

t gång =

l
v

tdörr =

n
b⋅ f

l är avståndet till utgången (meter),
v är personens aktuella gånghastigheten (meter/sekund),
n är antalet personer som ska passera en dörr ( - ),
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b är dörrens bredd (meter),
f är det dimensionerande personflödet genom dörren (personer/sekund och meter).
Förflyttningstiden består av den längsta tid det tar att gå till utrymningsvägen, tgång, och den
tid det tar att passera ut genom dörren, tdörr. Om personerna inte är jämnt fördelade i lokalen
ska förflyttningstiden beräknas som summan av tgång och tdörr. Det som i flera fall styr
förflyttningstiden från en lokal är köbildningen vid dörrar och andra trånga passager.
Dimensioneringen av utrymningsvägarnas bredd ska grundas på det maximala antalet
personer som kan förväntas vara i lokalen, se avsnitt 3.1.4.
Allmänt råd:
Personers gånghastigheter vid olika förhållanden kan väljas utifrån Tabell 6 och Tabell
7.

Tabell 6 Gånghastighet och personflöde vid låg persontäthet

Förbindelse

Gånghastighet längs Minsta bredd 1
lutande planet

Horisontell

1,3 m/s

0,9 m

Uppför trappa

0,6 m/s

0,9 m

Nedför trappa 2

0,75 m/s

0,9 m

Dörr

-

0,8 m

Personflöde

3

Tabell 7 Gånghastighet och personflöde vid hög persontäthet

Förbindelse

Gånghastighet längs Minsta bredd1
lutande planet

Personflöde

Horisontell

0,6 m/s

0,9 m

1,2 p/sm

Uppför trappa

0,5 m/s

0,9 m

Nedför trappa2

0,5 m/s

0,9 m

1 p/sm

Dörr

-

0,8 m

3

1)

Om det är fler än 150 personer i brandcellen bör måttet 1,2 m användas. Ur tillgänglighetssynpunkt bör korridor o.d.
vara minst 1,3 m bred. Se även avsnitt 5.8

2)

Flödet beräknas på effektiv bredd i trappan, dvs. trappans hela bredd minskat med 0,3 m. Angivet värde avser trappor
som lutar i intervallet 26°-32°.

3)

Flödet kan antas vara 0,75 p/sm för okända dörrar och 1,1 p/sm för kända dörrar.

Dörröppningens kapacitet beror till viss del på om dörren är välkänd eller inte. Från vissa
försök har det konstaterats att flödet är högre om dörren är känd sedan tidigare, dvs. om man
vet vad som finns bakom. Dörrar kan antas vara kända i bostäder, kontor och liknande, och i
andra lokaler den normala in- och utgången.
För personer med rörelsehinder samt äldre och yngre personer kan gånghastigheten i flera fall
vara betydligt lägre än normalt. Personer som bor i servicehus, ålderdomshem och liknande
kan antas ha gånghastigheter ner mot 0,3–0,5 m/s jämfört med normal gånghastighet, som är
kring 1,3 m/s i genomsnitt.
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Spiraltrappor utgör ett sämre alternativ för utrymning än jämfört med motsvarande raka
trappor, som i övrigt har samma mått. Det beror på att gånghastigheten och flödet nedför
trappan är lägre- cirka 0,5 m/s oavsett trappans bredd. Detta gäller också för ståltrappor med
gallerdurk.
Datorprogram kan användas för beräkningar av utrymningsförlopp i byggnader med många
personer. Det finns ett flertal program för detta. Dessutom finns det program som är mer
specialiserade för en viss uppgift, till exempel utrymning av sjukhus, fängelser och liknande,
där personerna inte kan eller får utrymma på egen hand.
3.1.4 Val av modell
I många fall kan enklare handberäkningar av gånghastigheter och personflöden användas.
Allmänt råd:
För mer komplexa byggnader kan datormodeller som redovisar personers förflyttning i
byggnaden användas.
Omständigheter som kan kräva mer avancerade modeller är:
 Kö förväntas uppstå på flera platser i byggnaden.
 Flera passager i byggnaden leder till en och samma utgång.
 Undermarksanläggningar utryms via trappor i flera nivåer.
 Utrymningshiss används för evakuering i höga byggnader.
3.1.5 Dimensionerande personantal
Allmänt råd:
Dimensioneringen av utrymningsvägarnas bredd bör grundas på det maximala antalet
personer som kan förväntas befinna sig i lokalen. Erfarenheter av liknande verksamheter kan utgöra grund för bedömningen. Personernas fördelning i lokalen och över
tiden bör beaktas. Man bör också beakta att lokaler kan användas för andra verksamheter än den huvudsakliga. Tabell 5:333 i BBR kan användas för att uppskatta
maximala antalet personer i en byggnad om det inte är känt på annat sätt.

3.2 Underlag för analys av brandförloppet
Det är oftast det tidiga brandförloppet som är dimensionerande för personsäkerheten i en
byggnad. Beskrivningen av de erfordrade brandscenarierna är viktiga för att verifieringen kan
anses vara av tillfredsställande kvalitet.
3.2.1 Val av modell
Det finns tre typer av modeller som kan användas för att analysera brandförloppet:
1. Handberäkningar.
2. Enkla datormodeller (t.ex. tvåzonsmodeller).
3. Avancerade datormodeller (t.ex. CFD-modeller).
Modeller förutsätts vara kontrollerade med avseende på deras tillämplighet och de
begränsningar som gäller.
Allmänt råd:
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Byggherren bör motivera att vald modell är lämplig för det aktuella dimensioneringsproblemet.
3.2.2 Dimensionerande brandförlopp
Det tidiga brandförloppet omfattar brandens tillväxt till dess att den uppnått sin maximala
effekt . En metod för att karakterisera brandens tillväxt är att använda en kvadratisk tillväxtmodell genom den s.k. αt2-branden, där α är en konstant som beskriver hur lång tid det tar för
branden att nå en given effektutveckling, se Tabell 8. Effektutvecklingen kan bestämmas av:
Q = αt2

där:

Q är brandens effektutveckling i kW
α är brandens tillväxthastighet i kW/s2
t är tiden i s
Tabell 8

Beskrivning av olika tillväxthastigheter

Tid till 1000 kW

Tillväxthastighet, kW/s2

Långsam

600 s

0,003

Medelsnabb

300 s

0,012

Snabb

150 s

0,047

Ultrasnabb

75 s

0,19

Allmänt råd:
I Tabell 9 anges dimensionerande värden för det tidiga brandförloppet, vilka bör
användas för de erfordrade brandscenarierna (se avsnitt 3.4)
Tabell 9

Dimensionerande tillväxthastighet, maximal effektutveckling och
förbränningsvärme i det tidiga brandförloppet.

Verksamhet

Tillväxthastighet, Maximal
Förbränningsvärme,
2
kW/s
effektutveckling, MJ/kg
MW

Kontor och skolor

0,012

5,0

16

Bostäder, hotell och
vårdlokaler

0,047

5,0

20

Samlingslokaler

0,047

10,0

20

Alla verksamheter
för erfordrat
brandscenario nr 3

0,003

2,5

20

Utöver tillväxthastighet och maximal effektutveckling är det nödvändigt att ange hur mycket
sot och brandgaser som produceras.
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Allmänt råd:
I Tabell 10 anges dimensionerande värden för det tidiga brandförloppet, vilka bör
användas för de erfordrade brandscenarierna (se avsnitt 3.4)
Tabell 10

Dimensionerande värden på produktion av sot och brandgaser i det
tidiga brandförloppet.

Verksamhet

Förbränningsvärme

Sotproduktion

CO-produktion

Kontor, skolor, hotell och
vårdlokaler

24 MJ/kg

0,03 g/g

0,01 g/g

Samlingslokaler och
bostäder

30 MJ/kg

0,06 g/g

0,02 g/g

Alla verksamheter om
brandförloppet påverkas
av ett automatiskt
släcksystem (se avsnitt
3.2.3)

40 MJ/kg

0,10 g/g

0,03 g/g

Alla verksamheter för
erfordrat brandscenario
nr 3

20 MJ/kg

0,15 g/g

0,50 g/g

3.2.3 Påverkan av automatiska släcksystem
Automatiska släcksystem som vattensprinkler aktiveras troligen under brandens tidiga
förlopp, under den s.k. tillväxtfasen.
Allmänt råd:
Om den maximala effektutvecklingen vid sprinkleraktivering är högst 5,0 MW kan
aktiva system beaktas enligt nedan:
- Efter sprinkleraktivering hålls effektutvecklingen konstant under 1 minut.
- Därefter minskar effektutvecklingen till 1/3 av effekten vid tidpunkten för aktivering.
Denna minskning sker under den påföljande minuten.
- Effektutvecklingen hålls sedan konstant på denna nivå för att ta hänsyn till att
sprinkleranläggningen inte alltid släcker branden helt.
- Om brandens dimensionerande effektutveckling vid sprinkleraktivering är större än
5,0 MW bör effektutvecklingen antas vara konstant efter sprinkleraktivering.
Gassläcksystem, dimensionerade enligt gällande standarder kan antas släcka branden
strax efter att den dimensionerande koncentrationen av släckmedel har uppnåtts.

3.3 Erfordrade brandscenarier
Allmänt råd:
Brandskyddet i en byggnad bör kunna hantera de erfordrade brandscenarier relaterade
till det tidiga brandförloppet och säkerhet vid utrymning som redovisas i avsnitt 3.4.1
till 3.4.4.
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Vissa byggnader kan kräva att ytterligare brandscenarier utvärderas, exempelvis för
unika byggnader som i hög grad avviker från förenklad dimensionering. Byggherren
bör motivera huruvida de erfordrade scenarierna som presenteras i detta avsnitt är
representativa eller om ytterligare brandscenarier bör analyseras.
Allmänt råd:
3.3.1 Erfordrat brandscenario nr 1
Erfordrat brandscenario nr 1 är ett verksamhetsanknutet brandscenario som utgör det
s.k. värsta troliga i byggnaden. Brand- och utrymningsförloppet modelleras utifrån
följande förutsättningar och specifikationer:
- Samtliga brandskyddsåtgärder i byggnaden förutsätts fungera som avsett.
- Dimensionerande brandförlopp (tillväxthastighet, maximal effektutveckling och
produktion av förbränningsprodukter) väljs enligt avsnitt 3.2.2.
- Närvaro av släcksystem får påverka brandförloppet enligt avsnitt 3.2.3.
- Anvisningar för beräkning av tid för utrymning finns i avsnitt 3.1.
- Branden förutsätts blockera den utrymningsvägen med störst kapacitet.
Brandscenario 1 kan behöva upprepas för olika placeringar av branden om byggnaden
är komplex och det inte går att förutsäga vilket som är den mest ogynnsamma
placeringen av branden. Exempel på när detta kan vara aktuellt är i byggnader
innehållande lokaler med olika takhöjd, byggnader som är öppna i flera plan och
byggnader under mark med få öppningar till det fria.
Allmänt råd:
3.3.2 Erfordrat brandscenario nr 2
Erfordrat brandscenario nr 2 är en brand som uppkommer i ett dolt utrymme där det
normalt inte vistas några personer. Utrymmet där branden uppkommer ska placeras i
närheten av den lokal i byggnaden som inrymmer det största personantalet.
Brandscenariot är endast aktuellt att utvärdera i byggnader som inte är försedda med
vare sig ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm eller en heltäckande
automatisk vattensprinkleranläggning. Brand- och utrymningsförloppet ska modelleras
utifrån följande förutsättningar och specifikationer:
- Samtliga brandskyddsåtgärder i byggnaden förutsätts fungera enligt givna
systemspecifikationer.
- Dimensionerande brandförlopp (tillväxthastighet, maximal effektutveckling och
produktion av förbränningsprodukter) väljs enligt avsnitt 3.2.2.
- Anvisningar för beräkning av tid för utrymning finns i avsnitt 3.1.
- Hänsyn ska tas till om branden kan blockera någon utrymningsväg.
Allmänt råd:
3.3.3 Erfordrat brandscenario nr 3
Erfordrat brandscenario nr 3 är en brand med en långsam tillväxthastighet, vilken ett
eventuellt släcksystem inte kan nå. Brandscenariot representerar en glödbrand och är
35(87)

Vägledning för analytisk dimensionering
endast aktuellt att studera i byggnader som inrymmer sovande personer eller personer
som är oförmögna att utrymma på egen hand (verksamhetsklass 3, 4 och 5).
Glödbränder producerar lite värme och stora mängder toxiska gaser. Brand- och
utrymningsförloppet ska modelleras utifrån följande förutsättningar och
specifikationer:
- Eventuella släcksystem är avskärmade från branden och branden tillåts växa trots
deras närvaro.
- Det är möjligt att ta hänsyn till detektion via automatiskt brandlarm om systemet är
särskilt utformat för att detektera glödbränder
- Dimensionerande brandförlopp (tillväxthastighet, maximal effektutveckling och
produktion av förbränningsprodukter) väljs enligt avsnitt 3.2.2.
- Anvisningar för beräkning av tid för utrymning finns i avsnitt 3.1.
Allmänt råd:
3.3.4 Erfordrat brandscenario 4
Erfordrat brandscenario nr 4 är en grupp av scenarier som avser att utvärdera hur pass
robust brandskyddslösningen är genom att göra vart och ett av de aktiva system som
brandskyddet är uppbyggt av otillgängligt. Brandscenariot motsvarar i stort de
förutsättningar och specifikationer som ges för erfordrat brandscenario nr 1 (se avsnitt
0). De aktiva system som ska göras otillgängliga i erfordrat brandscenario 4 är följande:
- Automatiskt brand- och utrymningslarm.
- Automatisk släckanläggning.
- Automatisk brandgasventilation eller annat system för brandgaskontroll.
- Hissar som används för utrymning.
- Följdfel då strömförsörjningen faller bort.
- Följdfel vid felaktiga styrsignaler från undercentral.
I en byggnad som har både utrymningslarm och sprinkleranläggning kan erfordrat
brandscenario 4:1 beskrivas med att utrymningslarmet inte fungerar medan övriga
skyddssystem fungerar som avsett. Erfordrat brandscenario 4:2 innebär att sprinklersystemet inte fungerar, men övriga åtgärder fungerar som avsett. Brand- och
utrymningsförloppet modelleras utifrån följande förutsättningar och specifikationer:
- Vart och ett av de aktiva systemen ska göras otillgängligt medan övriga ska antas
fungera som avsett.
- Undantag gäller eventuella system som är beroende av strömförsörjning och inte är
försedda med nödström samt system vilka styrs av en och samma undercentral.
Samtliga dessa system ska göras otillgängliga när bortfallet av ström resp. styrsignaler
utvärderas.
- Dimensionerande brandförlopp (tillväxthastighet, maximal effektutveckling och
produktion av förbränningsprodukter) väljs enligt avsnitt 3.2.2.
- Närvaro av släcksystem bör påverka brandförloppet enligt avsnitt 3.2.3, undantaget då
släcksystemet görs otillgängligt.
- Anvisningar för beräkning av tid för utrymning finns i avsnitt 3.1.
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- Hänsyn bör tas till om branden kan blockera någon utrymningsväg.

3.4 Val av metod för verifiering
En kvalitativ bedömning är oftast inte tillräcklig för att kunna verifiera att utformningen uppfyller kraven. Endast i vissa fall då avstegen är ringa samtidigt som tillägg till brandskyddet
har utförts som helt uppenbart kompenserar för avstegen, kan det vara tillräckligt med en
kvalitativ bedömning.
En kvalitativ bedömning kan vara möjlig om byggnadens volym (takhöjd) medger en
betydligt långsammare rökfyllnad och därmed ger klart större marginaler mellan den tid som
krävs för utrymning och tiden till dess att gränsvärden för kritisk påverkan vid brand överskrids.
När verifiering görs med beräkning kan projektören antingen välja en scenarioanalys eller en
kvantitativ riskanalys. Det står projektören fritt att välja och valet kommer troligen att baseras
på hur pass konservativa bedömningar som kan tillåtas i projektet. Det är alltid möjligt att
genomföra en projektering med någon av metoderna, men att enbart jobba med scenarioanalys
i en komplicerad byggnad kan innebära begränsningar i dess framtida användning .

3.5 Acceptanskriterier
Kritisk påverkan vid brand avseende säkerhet vid utrymning redovisas i avsnitt 3.6 och det är
dessa gränsvärden som avgör den tillgängliga tiden för utrymning (bestämd med någon form
av brandgasspridningsmodell). Denna tillgängliga tid ska sedan jämföras med den tid som
krävs för utrymning (se avsnitt 3.1.3) enligt:
ttil lg änglig > tutrymning

Acceptanskriterierna är direkt relaterade till valet av dimensioneringsmetod och brandskyddets syfte och mål.
Om det är lämpligt att göra en jämförande analys så ska den aktuella byggnaden prestera
minst lika bra som en referensbyggnad uppförd enligt förenklad dimensionering. Jämförande
analys kan tillämpas oavsett om verifieringen sker med scenarioanalys eller med en kvantitativ riskanalys.
3.5.1 Scenarioanalys
Vid en scenarioanalys är det också möjligt att värdera säkerheten direkt mot de gränsvärden
för kritisk påverkan som redovisas i avsnitt 3.6. För dessa fall gäller följande acceptanskriterier:
Allmänt råd:
Samtliga personer bör kunna lämna byggnaden innan gränsvärden för kritisk påverkan
enligt avsnitt 3.6 överskrids för de erfordrade brandscenarierna nr 1-4.
För erfordrat brandscenario nr 4 gäller ett annat siktbarhetskriterium om personer kan
förväntas utrymma på egen hand. Om personer inte kan utrymma på egen hand gäller
inte siktbarhetskriterierna och kritiskt värde bestäms istället med ett FED-värde, se
avsnitt 3.6.
Är den tillgängliga tiden för utrymning längre än den tid som krävs för utrymning så är också
säkerheten tillfredsställande. Detta gäller oavsett om det finns skillnader i säkerhetsmarginal
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mellan den aktuella byggnaden och en referensbyggnad uppförd enligt förenklad dimensionering.
3.5.2 Kvantitativ riskanalys
Om verifiering görs med en kvantitativ riskanalys så behöver byggnaden jämföras med en
referensbyggnad utformad enligt förenklad dimensionering för att utrymningssäkerheten ska
kunna värderas. Skillnaderna mellan en scenarioanalys och en kvantitativ riskanalys är
förhållandevis små. Scenarierna beskrivs på liknande sätt och beräkningarna av
konsekvenserna görs med samma modeller och metoder.
Skillnaden mot scenarioanalysen är att en riskanalysteknik används för att relatera
scenariernas betydelse till varandra.
Allmänt råd
Sannolikheter bör anges för brandens placering samt för de olika tekniska systemen.
Riskmått kan beräknas med händelseträdsanalys (se avsnitt 2.6) för mer information.
De riskmått som bör beräknas är:
- Individrisken, definierad som sannolikheten att någon kommer till skada vid brand.
- Medelrisk, vilket är ett viktat mått av sannolikheten och konsekvensen för resp.
scenario.
Säkerheten bedöms som tillfredsställande om riskmåtten för den aktuella byggnaden är lägre
än de som tagits fram för en referensbyggnad baserad på förenklad dimensionering. Notera att
alla riskbedömningar ska göras givet att brand inträffar i byggnaden. Det är inte möjligt att ta
med frekvensen för brand i beräkningen av riskmåtten men däremot kan hänsyn tas till sannolikheten för brandens placering.

3.6 Kritisk påverkan av brand
Allmänt råd:
I Tabell 11 redovisas nivåer för kritisk påverkan vid brand för verifiering av
utrymningssäkerhet .
Nivåerna är satta så att om en person utsätts för den angivna exponeringen är det stor
sannolikhet att personen klarar sig utan alltför stort obehag.
Tabell 11

Nivå för kritisk påverkan vid analys av utrymningssäkerhet

Kriterium

Nivå

Brandgaslagrets nivå ovan golv

Lägst 1,6+0,1 × rumshöjden

Siktbarhet, 2 m ovan golv

10 m i okänd miljö (rum > 100 m2)
5 m för brandscenario 4, lokaler med
automatiskt släcksystem samt övriga
lokaler i känd miljö (rum ≤ 100 m2). Detta
gäller enbart om personerna kan förväntas
utrymma själv.
För utrymmen där personer inte kan
förväntas utrymma på egen hand gäller
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inte krav på siktbarhet, se istället toxicitet.
Värmedos

max 60 kJ/m2 utöver energin från en
strålningsnivå på 1 kW/m2

Temperatur

max 80° C

Värmestrålning

max 2,5 kW/m2

Toxicitet

Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2000
ppm
Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 %
Syrgaskoncentration (O2) > 15 %
Om personer inte kan förväntas utrymma
på egen hand bör FED-värdet i rummet
inte överstiga 0,3.

För brandscenario 4 är det möjligt att använda en s.k. fraktionsdosmodell (Fractional
Effective Dose – FED) för att beräkna toxisk påverkan under utrymning. Denna modell
beskriver den sammanlagda effekten av de giftiga gaserna koloxid (CO), koldioxid (CO2) och
vätecyanid (HCN) samt effekten av en minskad syrekoncentration (O2). Modellen anger
bidraget till den dos som människan kan tåla för respektive gas vid en given koncentration
och exponeringstid. Modellen är förknippad med flera osäkerheter. En förenklad modell för
beräkning av FED-värdet föreslås:
FED = FICO × VCO2

där:

FED = total fraktionsdos i tidssteget för medvetslöshet
FICO = fraktionsdos för medvetslöshet för kolmonoxid
VCO2 = korrektionsfaktor för ökad andningsfrekvens orsakad av koldioxid

Fraktionsdosen för kolmonoxid kan beräknas enligt nedan.
FICO =

(

K CCO , ppm

)

1,036

t

D

där:
FICO = fraktionsdos för medvetslöshet för kolmonoxid

K = 8,2925×10-4
CCO, ppm = koncentration av kolmonoxid (ppm)
t = tid (min)
D = koncentration karboxyhemoglobin (COHb) i blodet för medvetslöshet = 30 %.
Korrektionsfaktorn för ökad andningsfrekvens orsakad av koldioxid har beräknats enligt
ekvation 3.19.
VCO2 =

exp(0,1903 × CCO2 ,% + 2,0004)
7,1

där:
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CCO2 ,% = koncentration koldioxid i procent (%)

3.7 Genomförande av verifiering
Det står projektören fritt att välja beräkningsprogram och modell för att verifiera att acceptanskriterierna uppfylls.
Allmänt råd:
Byggherren bör dokumentera motiven till vald modell och att den är giltig för aktuellt
användningsområdet.
Byggherren bör verifiera att brandskyddets utformning uppfyller de acceptanskriterier
som anges i avsnitt 3.5 för vart och ett av de relevanta erfordrade brandscenarierna i
avsnitt 3.3.

3.8 Särskilda situationer
3.8.1 Utrymningshiss
Allmänt råd:
Om utrymningshiss installeras i byggnader bör dimensionering av möjlighet till
utrymning och hissens utformning verifieras enligt analytisk dimensionering.
Utrymning med hiss bör betraktas som ett komplement till utrymning via trappa. Vid
dimensioneringen bör bland annat följande faktorer särskilt beaktas:
- byggnadens utrymningsstrategi och tiden för utrymning,
- styrsystem samt åtgärder i samband med underhåll.
Vidare bör:
- hissen upprätthålla sin funktion under den tid som krävs för utrymning,
- hisschaktet utformas som egen brandcell,
- hissen endast förbindas med andra utrymmen genom luftsluss eller brandsluss,
- hissen vara kopplat till ett automatiskt brandlarm
- strömförsörjning säkras så att funktionen upprätthålls genom minst två oberoende
strömkällor,
- utrymmet utanför utrymningshissen förses med markering som indikerar hissens
funktion,
- en utrymningsväg ansluta till hissen på entréplanet,
- hisschaktet, maskinrummet och luftslussen utgöra egna brandceller med motsvarade
klass som byggnadens brandcellsgränser,
- hissen betjäna alla våningar där människor befinner sig mer än tillfälligt,
- slussar i anslutning till utrymningshiss funktionsmässigt utformas som
utrymningsplatser,
- en anordning som aktiverar utrymningshissens funktion installeras i anslutning till
hissen på entréplan,
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Vid den anordning som aktiverar utrymningshissens funktion bör det finnas en enkel,
lättläst och fast uppsatt bruksanvisning. Denna anordning bör göra det möjligt att
övergå till utrymningsläge för att möjliggöra en effektiv utrymning.
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4 Skydd mot brand- och brandgasspridning inom
byggnad
Kraven i BBR på skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnad består av ett antal
olika skyddssystem som tillsammans ger ett fullgott skydd. Vid analytisk dimensionering är
det möjligt att uppfylla dessa krav med alternativa lösningar. Några exempel på möjligheter
att verifiera skydd mot brandspridning inom byggnad ges i detta avsnitt. Observera att det kan
finnas andra möjligheter för att verifiera brandskyddet än de som anges här. Exempel på
sådana åtgärder kan vara aktiva eller passiva system. Vid verifieringen av sådana system ska
deras felfunktion beaktas. Riskmått vid sådana analyser kan exempelvis vara sannolikheten
för att ett skyddssystem fallerar.

4.1 Exempel på brand- och brandgasspridning
Brandspridning inom en byggnad kan ske via värmeledning, konvektion, strålning, ”mass
transfer” (t.ex. flygbränder) och pyrolys. I Figur 6 visas möjliga brandspridningsvägar i en
byggnad.

Figur 6 Brand‐ och brandgasspridning kan t.ex. även ske via ventilationssystem.
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Figur 6 Brand‐ och brandgasspridning kan t.ex. även ske via ventilationssystem.

∗ Den brandavskiljande förmågan för en konstruktion beror på dess brandmotstånd.
Konstruktioner som har en dokumenterad avskiljande förmåga med brandpåverkan
enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2 (standardbrandkurvan) antas kunna motstå ett
normerat brandförlopp under en känd minsta tidsperiod som avgörs av den
brandtekniska klassen (EI 30, EI 60, EI 90 osv.).
∗ De omgivande konstruktionernas värmeledningsegenskaper har en viss betydelse då
detta påverkar temperaturen i brandrummet.
∗ Brandskyddsåtgärder som minskar brandens intensitet minskar också dess förmåga att
bryta genom en avskiljande konstruktionsdel. Brandens intensitet kan minskas antingen indirekt genom förändrade ventilationsförhållanden, att mängden brännbart material minskas eller direkt genom att förse byggnaden med släcksystem.
∗ Storleken på brandcellen påverkar också brandens intensitet. Bränder i stora utrymmen
med hög takhöjd, t.ex. atrier eller försäljningslokaler i ett plan är mer troliga att förbli
bränslekontrollerade och mindre troliga att bli fullt utvecklade.
∗ Vertikala schakt som trapphus, hisschakt, installationsschakt och ventilationskanaler
kan öka brandens intensitet genom att tillgången till friskluft ökar. De vertikala schakten kan också bidra till brandspridning mellan brandceller om de inte försetts med
lämpliga brandskyddsåtgärder (tätning, spjäll, osv.).
∗ Dolda utrymmen (t.ex. ovanför undertak, inom hålrum och under installationsgolv)
kan öka risken för att branden sprider sig oupptäckt.
∗ Trycksskillnader inom och mellan brandceller i byggnaden påverkar risken för brandspridning. Brandens intensitet kan minskas genom tryckavlastning och bortförsel av
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värme via exempelvis brandgasventilation i taket eller särskilda brandgasfläktar.
Vidare sker brandspridning mindre sannolikt till utrymmen vilka har ett högre tryck än
brandrummet. Denna princip används vid övertryckssättning av exempelvis skyddade
trapphus och hisschakt.

∗ Förekomsten och omfattningen av öppningar i konstruktionen påverkar risken för att
en brand ska spridas. Otäta anslutningspunkter och genomföringar kan utgöra enkla
brandspridningsvägar. Även deformation av bärande element vid brandpåverkan kan
ge otätheter och sprickbildning där brand kan spridas.
∗ Risken för brandspridning via hålrum bakom ”curtain walling systems” påverkas i hög
grad av materialens förmåga att motstå brand. Vissa väggsystem som omfattar
exempelvis glas, aluminium och stål kan deformeras och till och med bidra till
brandförloppet (t.ex. cellplast) på ett sätt som möjliggör för branden att passera
eventuella brandstopp.
Vid verifiering av skydd mot brandspridning inom en byggnad kan scenarioanalysen ofta vara
en lämplig metod. Kvalitativa bedömningar kan endast användas i vissa fall om utformningen
i mindre omfattning avviker från förenklad dimensionering. För detaljer i skyddet mot
brandspridning inom en byggnad kan ofta resultat från provningar och objektspecifika vara ett
värdefullt underlag för verifiering av att en utformning uppfyller samhällets krav på säkerhet.

4.2 Verifiering av avskiljande förmåga mellan brandceller
I detta avsnitt beskrivs metoder för att verifiera avskiljande förmåga mellan brandceller enligt
(BBR 5:242). Utgångspunkten för dimensionering av skydd mot brandspridning inom
byggnader är en fullt utvecklad brand och att avskiljande konstruktion eller andra
skyddssystem med verifierade egenskaper begränsar brandens utveckling och spridning.
Avskiljande konstruktion kan antas bibehålla sin förmåga så länge brandpåverkan inte är mer
intensiv eller mer långvarig än vad de har dimensionerats för.
4.2.1 Dimensionerande brand
Allmänt råd:
Avskiljande förmåga för brandcellsskiljande konstruktionsdelar kan bestämmas med
modell för naturligt brandförlopp enligt SS-EN 1991-1-2, bilaga A. Hänsyn kan tas till
andra skyddsåtgärder som exempelvis påverkar brandförloppet eller system vars
funktion på annat sätt ger motsvarande skydd.
För avskiljande konstruktion som enligt förenklad dimensionering i BBR bör utföras i
klass EI 60 eller högre bör den avskiljande förmågan bestämmas med fullständigt
brandförlopp, inklusive avsvalningsfasen. För lägre brandteknisk klass gäller del av
fullständigt brandförlopp för den tid som klassbeteckningens tal anger, exklusive
avsvalningsfasen. Dimensionering bör ske för övertänd brand.
Brandförloppets intensitet och varaktighet bör bestämmas med utgångspunkt i
brandbelastning (MJ/m2) och rådande ventilationsförhållanden. Dimensionerande
brandbelastning bör bestämmas med Boverkets rapport om brandbelastning.
Brandförloppets utveckling beror till stor del på brandcellens volym och rådande ventilationsförhållanden. Dörrar som saknar dörrstängare kan antas vara öppna vid brand om det inte
finns andra öppningar i rummet. Finns fönster eller särskilda brandgasventilatorer kan dessa
antas vara öppna, medan dörrarna är stängda.
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4.2.2 Påverkan av automatiska släcksystem
Allmänt råd:
Hänsyn kan tas till att inverkan av automatiskt släcksystem enligt BBR 5:262 genom att
den dimensionerande brandbelastningen minskas till 60 % av sitt ursprungliga värde.
4.2.3 Kriterier för integritet och isolering
Brandcellsskiljande byggnadsdelar som enligt förenklad dimensionering ska uppfylla klass E
ska vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser. För brandcellsskiljande byggnadsdelar
som enligt förenklad dimensionering ska uppfylla klass EI ska byggnadsdelarna utformas så
att temperaturen på den icke-brandpåverkade sidan inte medför antändning eller brandspridning. Vid provning och klassificering, se BBR avsnitt 5:2. För modell av naturligt brandförlopp, se det allmänna rådet nedan. Anledningen till att kriterierna skiljer sig mellan
provning respektive beräkning beror på att dimensionerande brand skiljer och att branden är
beroende av metoden.
Allmänt råd:
Vid dimensionering av avskiljande konstruktion med modell av naturligt brandförlopp
är kravet på isolering att temperaturen på den icke brandutsatta sidan av byggnadsdelen uppgår till högst 200°C i genomsnitt och till högst 240°C i enstaka punkter.
Täthet (integritet) hos avskiljande konstruktion bör utformas på samma sätt som för
motsvarande brandteknisk klass enligt BBR.
Brandteknisk klass EI kan bytas mot klass E, om avståndet till gångstråk för utrymning
och till brännbart material är tillräcklig så att säkerheten för utrymmande är god och
att sannolikheten för brandspridning inte ökar.
Säkerheten för utrymmande kan anses vara tillgodosedd och sannolikheten för
brandspridning kan anses liten, om dörrar, vägg och liknande är placerade så att
avståndet till utrymmande personer eller brännbart material är så långt att
strålningsnivån inte överstiger 3 kW/m2. Högre strålningsnivåer kan vara acceptabla
om tidsaspekterna för utrymning och antändning beaktas, se även avsnitt 3.
Om en jämförande analys görs ska föreslagen utformning inte prestera sämre än en lösning
baserad på förenklad dimensionering. Föreslagen utformning anses ge tillfredsställande
säkerhet om dessa gränsvärden inte överskrids givet en dimensionerande påverkan
specificerad i avsnitt 4.2.1 och 4.2.3.
4.2.4 Dokumentation
Allmänt råd:
Byggherren bör dokumentera motiven till vald modell och att den är giltig för aktuellt
användningsområdet.

4.3 Trycksättning av trapphus
Detta avsnitt beskriver hur trycksättning av trapphus Tr1 (BBR 5:255) och till viss del även
andra utrymmen (5:267) kan verifieras.
Allmänt råd:
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Trycksättning kan användas för att ge ett skydd mot brand- och brandgasspridning till
trapphus. Genom att skapa större tryckskillnad mellan trapphus och omkringliggande
brandceller begränsas sannolikheten för att brandgas tränger in i trapphuset. Vid
dimensionering bör tryckskillnaden ligga mellan 20 Pa till 80 Pa. Den lägre nivån syftar
till att försvåra för brandgaser att tränger in i trapphuset och den övre syftar till att
säkerställa att dörrar till trapphuset kan öppnas. Dessutom bör flödesbehovet över
öppen trapphusdörr klargöras. Trycksättningen begränsas vid en temperaturskillnad
mellan inne och ute temperatur på 40°C till max 8 våningar om inte annat visas i
verifieringen.
Trycksättning av trapphus kan exempelvis utföras genom mekanisk trycksättningsfläkt
till trapphus och samtidig tryckavlastning med lucka. Alternativt kan fläkt mekaniskt
trycksätta brandslussar mellan trapphus och övriga brandceller.
Faktorer som bör beaktas är läckageareor, i t.ex. klimatskal, dörrar som troligen kan
vara öppna i trapphus samt om dörrar kan vara öppna mot brandrummet. Trapphusets
höjd och brandförloppet är också viktiga parametrar vid dimensioneringen. Termiska
tryckskillnaden mellan ute och inne temperaturen begränsar höjden på ett trycksatt
trapphus.

4.4 Ventilationstekniskt brandskydd
Detta avsnitt beskriver hur ventilationstekniskt brandskydd (BBR 5:266 och 5:553) kan
verifieras med analytiska metoder.
4.4.1 Allmänt
Allmänt råd:
Analytisk dimensionering av ventilationstekniskt brandskydd kan ske med följande
metoder.
- Säkerställd flödeskontroll vid brand, s.k. fläkt i drift, där fläktar eller fläktar i kombination med andra skyddslösningar, används för att begränsa mängden brandgaser
som sprids till andra brandceller i byggnaden.
- Tryckavlastning av brandrummet som aktiveras på ett tidigt stadium med exempelvis
automatiskt brandlarm. Aktivering bör säkerställa att brandrummet tryckavlastas så
att risken för spridning av brand- och brandgas till andra brandceller begränsas.
- Tryckavlastning av ventilationskanalerna som aktiveras på ett tidigt stadium med
exempelvis automatiskt brandlarm. Aktivering bör säkerställa att ventilationskanalerna
tryckavlastas så att risken för spridning av brand- och brandgas till andra brandceller
begränsas.
Erforderligt ventilationstekniskt brandskydd kan bestämmas utifrån klassificering efter
skyddsnivå 1 eller 2.
- Utrymmen som innehåller utrymningsvägar eller sovande personer (Vk3, Vk4, Vk5BVk5C) bör hänföras till skyddsnivå 1.
- Övriga utrymmen kan hänföras till skyddsnivå 2.
Utformning med metoderna ovan förutsätter verifiering genom beräkning eller med
provning som underlag. För enklare system kan handberäkningar tillämpas och i övriga
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fall bör flödesberäkningsprogram tillämpas. I det senare fallet bör hänsyn tas till
termiska stigkrafter i vertikala kanaler som följd av brandgaser med hög temperatur.
För att kunna bestämma vilken brandgasspridning som är acceptabel i den mottagande brandcellen behövs god kunskap om vilka toxiska ämnen som skapas vid en brand och hur dessa
påverkar människors hälsa. Dessa ämnen kan vara farliga var för sig och kan också tillsammans förstärka varandras skadeeffekter. För att förenkla dimensioneringen i de flesta tillämpbara fall redovisas i denna vägledning ett gränsvärde som baseras på flera olika vanliga
toxiska gaser som ingår i brandgaser. Brandgaser definieras i detta fall som de gaser som
lämnar brandrummet i s.k. kanalbrandflöde vid en brand.
Allmänt råd:
Om inget annat kan påvisas kan acceptabelt gränsvärde för brandgasspridning till
utrymmen med skyddsnivå 1 ansättas till 1 % av mottagande brandcellens volym. För
skyddsnivå 1 är förutsättningen att personer kan vistas i den mottagande brandcellen
under den tid som motsvarar brandcellens avskiljande förmåga.
För lokaler i skyddsnivå 2 kan acceptabelt gränsvärde för brandgasspridning ansättas
till 5 % av den mottagande brandcellens volym. För skyddsnivå 2 är förutsättningen att
personer i den mottagande brandcellen ges god möjlighet att utrymma.
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Figur 7 Principer och exempel på dimensionering av ventilationstekniskt brandskydd.

4.4.2 Brandflöde
Allmänt råd:
Brandflöde genereras av termisk expansion i brandrummet och är av avgörande betydelse vid bedömning av risk för brandgasspridning, hänsyn tas därför lämpligen till
brandrummets geometri, ventilationsförhållanden och brandtillväxt.
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- Beräkning av brandflöde kan utföras med formeln
q b = 0,28 ⋅ V 0,53 ⋅ α 0, 43 qb=0,28*V0.53*α0.43, eller andra modeller såsom tvåzonsmodeller, eller fältmodeller. Om inget annat kan påvisas används tillväxtfaktor
FAST (0,047) som α-värde.
qb är brandflödet [m3/s]
V är rummets volym [m3]
α är brandens tillväxthastighet [kW/s2]
- Fullständigt brandförlopp kan tillämpas vid beräkning av brandflöde, brandflödet bör
då beaktas över tid.
- Brandflöde kan begränsas av tryckuppbyggnad. Tryckuppbyggnaden 2000 Pa kan
antas vara begränsande om inget annat påvisas.
- Dimensionerande brandflöde kan bestämmas med hänsyn till inverkan av automatisk
vattensprinkleranläggning. Dimensionerande brandflöde kan då ansättas till det
brandflöde som råder när sprinkleraktivering sker.
- Hänsyn bör tas till brandgasernas temperatur under den tidsperiod som brandcellens
integritet upprätthålls.
4.4.3 Läckage i omslutande konstruktion
Allmänt råd:
Läckage i omslutande konstruktion kan ha stor inverkan på brandgasspridning och
tryckförändringar i en byggnad vid brand. Läckage via konstruktioner, installationer
inom byggnad och klimatskärm bör därför beaktas.
- Lokaler kan provtryckas för att verifiera att ansatt läckagevärde vid dimensionering
var korrekt.
- Hänsyn bör tas till tryckdifferenser inom byggnad med anledning av systemlösning för
ventilationsbrandskydd. Detta kan även gälla enskilda rum inom brandcell.
4.4.4 Egenskaper på ventilationssystem
Allmänt råd:
Utformning av ventilationskanaler med metoderna ovan förutsätter att ventilationskanaler utformas med de egenskaper som krävs för avsedd användning. Verifiering av
spjäll eller ventilationskanalers egenskaper kan ske med SS-EN 15650.
Hänsyn bör tas till den brand- och brandgaspåverkan som kan förväntas, tiden som
skyddet behöver upprätthållas och kanalens orientering.
Se även BBR 5:2662.
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5 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Detta avsnitt beskriver hur skydd mot brandspridning mellan byggnader kan verifieras
(BBR 5:61).

5.1 Underlag för analys av brandförloppet
Utgångspunkten i skydd mot brandspridning mellan byggnader är en fullt utvecklad brand och
endast konstruktioner som har ett verifierat brandmotstånd kan antas begränsa brandens
utveckling och spridning. Hänsyn kan även tas till andra skyddsåtgärder, t.ex. släcksystem.
5.1.1 Beskrivning av öppningar
Brandförloppet ska bestämmas för de värsta förhållanden som kan inträffa i brandcellen och
brandförloppet beror till stor del på brandcellens volym och de ventilationsförhållanden som
råder. Finns fönster eller särskilda brandgasventilatorer kan dessa antas vara öppna, medan
dörrarna antas vara stängda. Om en brandcell har fönster på två sidor så att drag kan uppstå så
ska hänsyn tas till detta.
5.1.2 Dimensionerande brandförlopp
Allmänt råd:
Dimensionerande brandförlopp för dimensionering av skydd mot brandspridning
mellan byggnader bör utgå från en fullt utvecklad brand, enligt specifikationer givna i
avsnitt 4.2.
5.1.3 Påverkan av automatiska släcksystem
Allmänt råd:
Hänsyn får tas till automatiska släcksystem med ett av nedanstående sätt.
- Utgående strålning från branden tillåts reduceras med 50 %.
- Dimensionerande brandbelastning tillåts minskas till 60 % av sitt ursprungliga värde.

5.2 Erfordrade brandscenarier
Det är möjligt att utforma skyddet mot spridning av brand mellan byggnader med
utgångspunkt från ett erfordrat brandscenario vilket beskrivs enligt nedan:
Allmänt råd:
- Branden bör placeras i den brandcell som har störst fönsteryta mot närliggande
byggnad.
- Branden bör antas vara fullt utvecklad och utsätta närliggande byggnad för
värmestrålning från samtliga fönster i den brandcell där branden uppkommer.
Dimensionerande avgiven strålningsnivå från fönsterytor kan utgå från en konstant
värmestrålning enligt Tabell 12 nedan.
Tabell 12 Strålningsnivåer vid skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Byggnadstyp (verksamhet)

Strålningsnivå,
kW/m2
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Bostäder, kontor, samlingslokaler, öppna
parkeringshus

84

Affärer, industrier, lager

168

Som alternativ kan noggrannare beräkning göras med hänsyn till brandgastemperaturer,
flammor ut genom fönster m.m., se 5.6.

5.3 Val av metod för verifiering
Förenklad dimensionering anger att ett skyddsavstånd på 8 m mellan byggnader är tillräckligt
för att ge ett tillfredsställande skydd mot brandspridning. Analytisk dimensionering kan
användas för att verifiera att aktuell utformning av byggnaden (brandcellsstorlek och
öppningar) i kombination med önskvärt skyddsavstånd ger ett tillfredsställande skydd mot
brandspridning mellan byggnader. Det är endast genom beräkning som brandskyddet kan
verifieras. Beräkningen kan genomföras antingen som en scenarioanalys eller med en
kvantitativ riskanalys, beroende av hur konservativ projektören tillåts vara.

5.4 Acceptanskriterier och kritisk påverkan
Gränsvärdet för kritisk påverkan vid skydd mot brandspridning mellan byggnader redovisas i
avsnitt 5.5 och analysen ska visa att gränsvärdet för kritisk påverkan inte överskrids för det
erfordrade brandscenariot (se avsnitt 5.2).
En jämförelse med förenklad dimensionering är endast aktuell om det kan påvisas att den
aktuella byggnaden faller inom ramen för dimensioneringsmetodens tillämpningsområde. Om
en jämförande analys görs krävs inte att kriterierna för kritisk påverkan enligt avsnitt 5.5 uppfylls, utan det räcker att aktuell lösning presterar minst lika bra som en referensbyggnad
uppförd enligt kraven i förenklad dimensionering

5.5 Kritisk påverkan av brand
Allmänt råd
För att ge ett tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan byggnader bör
strålningsnivån mot närliggande byggnad understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter.
Alternativa strålningsnivåer kan bestämmas utifrån fasadytornas utformning och
material.

5.6 Dokumentation
Allmänt råd
Byggherren bör dokumentera motiven till vald modell och att den är giltig för aktuellt
användningsområdet.

Verifieringen förutsätts utgå från de erfordrade brandscenarierna i avsnitt 5.2.
5.6.1 Scenarioanalys
Allmänt råd
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För att bedöma risken för brandspridning kan det vara nödvändigt att bestämma
flammans storlek och temperatur när den slår ut genom fönsteröppningarna i
brandcellen. Ett konservativt angreppssätt är att anta att hela fönsteröppningen är en
strålningskälla, se avsnitt 5.2.
En mer detaljerad analys möjliggör hänsynstagande till flammornas temperatur och
storlek när det slår ut genom brandcellens öppningar.
5.6.2 Kvantitativ riskanalys
Allmänt råd
Risken för brandspridning kan kvantifieras med en probabilistisk modell som möjliggör
hänsyn till fler faktorer. Exempel på sådana faktorer är:
- Branden kan placeras i samtliga rum som vetter mot den närliggande byggnaden.
- Variabler och parametrar som ingår i beräkningsuttrycken för flamstorlek,
flamtemperatur och strålning kan tillåtas variera eller beskrivas med
sannolikhetsfördelningar.
- Fönsterkonfiguration
- Brandbelastning
- Vindhastighet
Riskanalysen kan göras med traditionell händelseträdsteknik där strålningsnivån
beräknas för de identifierade scenarierna för att sedan kvantifiera olika riskmått.
Beräknad risk jämförs slutligen med acceptabel risk, vilken definieras med utgångspunkt i de lösningar som föreslås inom ramen för förenklad dimensionering.
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6 Dokumentation
Detta avsnitt beskriver förtydliganden för kravet på brandskyddsdokumentation (BBR 5:13).
Efter verifieringen av brandskyddets utformning ska förslaget till utformning dokumenteras.
Det är en fördel om dokumentation sker fortlöpande i projektet.

6.1 Omfattning
Brandskyddsdokumentationen är den beskrivning av hur brandskyddet är utformat och utfört,
dvs. den relationshandling som beskriver den färdiga byggnaden. I brandskyddsdokumentationen är det betydelsefullt att viss information från den analytiska dimensioneringen förs in.
Exempel på relevant information är vissa begränsningar som påverkar hur byggnadens
används t.ex. personantal, användningsområde, brandbelastning och kopplingar till
organisatoriskt brandskydd.
Allmänt råd:
Analytisk dimensionering bör i sin helhet redovisas som del av brandskyddsdokumentationen.

6.2 Checklista
Dokumentationen av den analytiska dimensioneringen är tillsammans med verifieringen och
kontrollen de hörnstenar i utformningen av brandskyddet som ska visa att den valda
utformningen uppfyller samhällets krav på tillfredsställande säkerhet. Nedan ges en checklista
som kan användas som hjälpmedel för att identifiera de aspekter som är viktiga och som kan
behöva ingå i dokumentationen.
I avsnitt 7.2 beskrivs allmänna kvalitetskrav för den analytiska dimensioneringen. I dokumentationen ska det framgå att brandskyddet har utformats så att kraven i BBR är uppfyllda,
exempelvis i form av en checklista där projektören beskriver projektorganisation, arbetssätt,
former för kontroll, hantering av osäkerheter, m.m.
Tabell 13

Checklista för dokumentation av analytisk dimensionering.

Avsnitt

Kommentar

Genomgång av byggnaden och
verksamheten

Viktiga förutsättningar för byggnadens utformning och den verksamhet som avses
bedrivas måste redovisas. Se avsnitt 8

Redovisning av tillvägagångssätt
vid dimensionering

Beskriv vilken av dimensioneringssituationerna
som är relevant för projektet

Redovisning av avvikelser från
förenklad dimensionering

Både tillägg och avsteg i förhållande till förenklad dimensionering bör redovisas tydligt

Analysmetodik

Redovisa vilken analysmetod som tillämpas och
tillvägagångssättet vid verifiering. Beskriv på
vilket sätt som analysmetoden fångar upp
förändringen av brandskyddet.

Antaganden och förenklingar.
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enklingar. Effekterna av dessa på slutresultatet
kan behöva studeras i en känslighetsanalys.
Omfattning, begränsningar och
avgränsningar

Redovisa begränsningar och avgränsningar så att
det framgår att analysen görs med tillräcklig
precision.

Analysverktyg

Redovisa valda analysverktyg och motivera
varför de kan tillämpas för det aktuella dimensioneringsproblemet.

Resultat och specifikation

Redovisa resultatet av dimensioneringen i form
av specifikationer för brandskyddssystem samt
viktiga begränsningar i byggnadens utformning
och användningsområde som inte tillåts överskridas.

Kontrollorganisation

Beskriv kompetens och erfarenhet på de
personer som medverkat i kontrollen av
brandskyddets utformning. Redovisning av hur
egenkontrollen utförts, samt om det utförts
kontroll av särskild sakkunnig.
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7 Underlag för verifiering
7.1 Bedömning av förutsättningar
Relevanta förutsättningar för byggnaders brandskydd är t.ex. planlösning, verksamhet, antal
personer i lokalen, ventilation m.m. I följande checklista tas flera viktiga områden upp
Tabell 14

Checklista för genomgång av utförande.

Område

Parameter

Byggnadens
utformning

Byggnadens storlek, antal våningar samt yttre utseende.
Typ av konstruktion.
Brandteknisk klass på byggnad.
Byggnadens inre geometri (brandcellsindelning, öppna förbindelser, gångstråk,
etc.).
Lokalisering av huvud- och nödutgångar.
Kartläggning av rörelsemönster i byggnaden.
Tillgängliga utrymningsvägar.
Åtgärder och möjligheter att förflytta människor bort från byggnadens
närområde efter utrymning.
Åtkomlighet för räddningstjänst.
Tillgänglig fast släckutrustning.
Tillgänglighet för räddningstjänsten inne i byggnaden.
Avstånd och inbördes orientering till närliggande byggnader.

Personer

Antal personer och deras fördelning inom byggnaden.
Verksamhet.
Rörlighet.
Medvetenhet.
Vana att vistas i byggnaden.
Social grupptillhörighet.
Roller och ansvar för nyckelpersoner i organisationen.
Engagerade i aktivitet (t.ex. äta på en restaurant).
Förekomst av fokuspunkt (t.ex. en scen).

Rum/byggnadsdel

Lokaler med brandfarlig verksamhet.
Potentiella tändkällor och brännbara material.
Brandbelastning.
Ytskikt på väggar och i tak.
Bullernivå/ljudnivå.
Ventilationssystem.
Möjliga spridningsvägar för brand- och brandgaser.
Tillgängliga utrymningsvägar.
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Andra faktorer

Förväntad kvalitet och omfattning på systematiskt brandskyddsarbete.
Begränsningar, t.ex. K-märkta byggnader.
Ändringar av byggnadens utformning som ev. kan förväntas.
Brandskyddsåtgärder som är egenkrav från byggherren (t.ex. sprinklersystem
för egendomsskydd).
Insatstid för räddningstjänst.
Klimatfaktorer som snö, vind, nederbörd och extrema temperaturer.

7.1.1 Skyddssystem och skyddsåtgärder
I Tabell 15 redovisas möjliga brandskyddsåtgärder
Tabell 15

Checklista över möjliga brandskyddsåtgärder.

Barriär

Åtgärd

Viktig information för analys

Skydd mot
uppkomst av brand

Kontroll av material och
avstånd till brännbara
material

Användning av obrännbara material:

Skydd mot
utveckling av brand

- i konstruktionen
- som tak/väggbeklädnad
Brandskyddsbehandlade material:
- möbler
- ytskikt

Skydd mot spridning Brandcellsindelning
av brand och
brandgaser

Brandmotstånd
Placering
Genomföringar
Hålrum och schakt
Spjäll
Dörrstängare
Magnetuppställda dörrar
Ventilation (utsug)

Brandgaskontroll

Övertryckssättning
Undertrycksättning
Uppsamling (rökgardiner och reservoarer)
Allmänventilationen
Punktsystem eller heltäckande
Automatisk släckanläggning

Tillgänglighet och typ av släckmedel
Avstånd mellan sprinklerhuvuden
Tillämpbar installationsstandard

Möjliggöra
utrymning

Automatiskt
detektionssystem

Typ av detektor
Placering
Zonindelning
Tillämpar installationsstandard
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Utrymningslarmsystem

Typ av system, (ringklocka, talat
meddelande, osv.)
Sektionering
Larmlagring

Utrymningsstrategi

Typ av utrymning, (samtidig eller
uppdelad)
Horisontell utrymning
Organisatoriska åtgärder

Utrymningsvägar

Fri bredd
Gångavstånd
Typ av trappor/dörrar
Hissar
Utrymningsplatser för personer med
funktionsnedsättningar
Nödbelysning och vägledande markering

Möjliggöra
räddningsinsats

Manuell
släckningsutrustning

Typ av utrustning, (brandsläckare,
brandslang, osv.)
Effektivitet mot tänkbara brandscenarier

Tidig insats

Brandposter
Handbrandsläckare
Brandskyddsutbildad personal

Anordningar för
räddningsinsats

Angreppsvägar
Åtkomlighet med höjdfordon
Inträngningsvägar
Räddningshiss
Brandgasventilation
Stigarledningar

7.1.2 Tekniska byten
Ett tekniskt byte innebär att ett ersättningssystem installeras som en följd av att brandskyddet
har reducerats, t.ex. om en skyddsåtgärd tagits bort, så att brandskyddsnivån bibehålls. Vissa
tekniska byten kan göras inom ramen för förenklad dimensionering, men ofta innebär bytet att
det blir aktuellt med analytisk dimensionering. Det är viktigt att lägga på minnet att behovet
och graden eller omfattningen av verifiering skiljer sig åt, dels mellan olika tekniska byten,
dels vid olika situationer för samma tekniska byten.

Exempel på frågor som är lämpliga att behandla i what if-analysen är vad som händer om:
 en branddörr inte stänger?
 brännbart material förvaras i utrymningsvägar?
 genomföringar i brandcellsgränser inte blivit ordentligt tätade?
 mer lättantändliga byggmaterial används än vad som egentligen avsetts?
 strömförsörjningen till brandgasventilationen faller bort?
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 sprinklersystemets effektivitet försämras pga. dåligt underhåll eller felaktig förvaring
av brännbart material?
 branden uppkommer där den blockerar en utrymningsväg?
 allmänventilationen motverkar snabb detektion?

Svaren på ovanstående frågor används för att identifiera svagheter i brandskyddets utformning
och vissa frågor kan kräva ytterligare analys av situationen för att kunna besvaras. Det är
viktigt att svagheter fångas upp och behandlas vidare i dimensioneringen.
7.1.3 Exempel på utformning av brandskydd
Exemplet nedan kan vara ett hjälpmedel för att identifiera vilka delar av brandskyddet som
berörs av analytisk dimensionering. I exemplet noteras om brandskyddssystemets utformning
kan dimensioneras enligt förenklad dimensionering eller om det krävs kompletterande
analyser för att avgöra vilken prestanda som byggnaden ska ha.
Tabell 16 Exempel på redovisning av förslag till brandskyddslösning
Skyddssystem

Åtgärd

Prestandakrav

Skydd mot antändning

Isolering av rökgaskanaler

Enligt förenklad dimensionering

Skydd mot tillväxt och
spridning av brand och
brandgaser

Svårantändliga ytskikt

Enligt förenklad dimensionering

Brandcellsgränser

Enligt förenklad dimensionering

Skyddsavstånd mellan
byggnader

Enligt förenklad dimensionering

Brandgasventilation

Avgörs med analys

Flera oberoende
utrymningsvägar

Avgörs med analys

Utrymningslarm

Enligt förenklad dimensionering

Brandgasventilation

Avgörs med analys

Möjlighet till utrymning

I de fall där prestandakravet ska avgöras med analys är det också viktigt att specificera hur
prestandakravet ska mätas. Exempelvis systemet ”flera oberoende utrymningsvägar” från
avsnitt 5:3 i BBR utformas så att dess kapacitet är tillräcklig för de erfordrade brandscenarierna. För utrymningsdimensionering finns en direkt koppling till ”brandgasventilationen” som ska utformas både för att ge möjlighet till trygg utrymning och för att
skydda mot spridning av brand- och brandgaser inom byggnaden. Olika system i
brandskyddet kan alltså påverka varandra.

7.2 Allmänna kvalitetskrav på analys
I detta avsnitt redovisas ett antal punkter vilka utgör en grundstomme till de allmänna krav
som bör ställas på en verifiering och vilka bör kontrolleras i samband med egenkontrollen.
Under varje punkt finns ett kortfattat förtydligande i form av en förklaring eller fråga.
 Analysens relevans. Analysens syfte måste tydligt framgå. Verifieringen ska utgöra
underlag för ett beslut, vilket måste framgå tydligt i beskrivningen av analysens mål och
syfte. Vilka krav som ställs på den tekniska lösningen måste klargöras. Beskriv
utgångspunkterna för dimensioneringen som tillämpas och vilken dimensioneringssituation som avses.
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 Objekts- och systembeskrivning. En utförlig objektbeskrivning och redogörelse för den
tänkta verksamheten behövs. Redovisa den föreslagna lösningen eller det tekniska byte
som motiverar analysen.
 Antaganden och förenklingar. För att analysen ska vara transparent är det viktigt att
antaganden, förenklingar och approximationer redovisas och motiveras. Effekterna av
dessa på slutresultatet ska studeras i en känslighetsanalys.
 Omfattning, begränsningar och avgränsningar. Redovisning av begränsningar och
avgränsningar är nödvändiga samt en beskrivning av analysens omfattning. Är omfattningen tillräcklig för syftet med analysen? En kvalitativ analys av hur de väsentliga säkerhetskritiska egenskaperna hos skyddssystemen påverkas och av vilka egenskapskrav
som påverkas kan vara nödvändig för att avgöra om viktiga aspekter faller utanför avgränsningarna.
 Analysmetodik. Redovisa vilken analysmetod som tillämpas och tillvägagångssättet vid
verifiering. Beskriv på vilket sätt som analysmetoden fångar upp hur den faktiska risken
förändras vid en relativ jämförelse.
 Definition av risk. Definiera vilka kvalitativa och kvantitativa egenskaper som definierar
risk och säkerhet. Hur mäts konsekvens och sannolikhet?
 Identifiering av scenarier. Redovisa på vilka grunder scenarier studeras eller avfärdas. I
vilken omfattning har möjliga skadehändelser beaktats och faktorer som bidrar till deras
uppkomst studerats?
 Beräkning av konsekvens. Anpassa modellvalen utifrån det specifika behovet, inte
tvärtom. Modellen måste på ett lämpligt sätt beskriva det aktuella fallet och bör vara
validerad så att den inte används utanför sina begränsningar. Modellen måste vara lämplig
för att beskriva det förväntade fysikaliska förloppet. Med vilken exakthet har
konsekvenserna modellerats?
 Beräkning av sannolikhet. Hur stora är felfrekvenser och tillförlitligheter för de system
som studeras? Har eventuella samband mellan olika systems funktionssannolikheter
beaktats? Studera hur osäkerheten i sannolikheterna påverkar beslutet för att avgöra om
mer information behöver införskaffas för att reducera osäkerheten.
 Presentation av risk. Vilket riskmått är lämpligt för att beskriva och värdera risken?
Motivera valen. Framgår det om risken fördelats i byggnaden på något annorlunda sätt?
Blir risken högre för enskilda personer, i vissa rum eller i hela brandceller? Undersök så
att resultatet av analysen inte beror på hur resultaten presenteras.
 Värdering av risk. Hur kombineras sannolikhet och konsekvens ihop till ett riskmått?
Vilken riskattityd antas att beslutsfattaren har? Kan otillräckliga lösningar skiljas från
sådana som uppfyller kraven? Redovisa vad som utgörs acceptanskriterium. Detta kan
göras genom att specificera vilka attribut som definierar funktionskravet i föreskriften som
ska uppfyllas och vilken nivå som är erforderlig för att uppfylla detta.
 Beslutskriterier. Redogör för vilket eller vilka beslutskriterier som används för att avgöra
om en lösning är godtagbar. Om flera attribut används vid beslutsfattande, t.ex. antalet
skadade och skadekostnad, behöver beslutsregler och attributens inbördes relation
redovisas. Om konsekvensen mäts med flera attribut, t.ex. både skadade och döda, och en
sammanvägning sker av dessa vid beslutsfattande är viktningen väsentlig att redovisa.
 Resultat och slutsatser. De resultat och slutsatser som presenteras måste baseras på den
genomförda analysen. Verifieringen utgör ett beslutsunderlag som måste vara entydigt.
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 Osäkerheter. För att kunna få en förståelse för resultaten av en riskanalys är ingående
kännedom om osäkerheterna nödvändig. Osäkerheterna i analysens alla olika steg ska
redovisas tillsammans med en redogörelse för hur de har hanterats och hur de inverkar på
slutsatserna. Systematiska känslighets- och osäkerhetsanalyser ska genomföras.
 Granskning. Verifieringen måste granskas av personer med tillräcklig kompetens och som
inte har varit inblandad i projektet tidigare. Det mest komplicerade är att upptäcka om
något avgörande saknas, inte att förstå det som står skrivet. T.ex. kan det vara svårt för en
person som inte tidigare varit insatt i projektet att uppräcka sådant som inte är direkt
synligt på ritningen eller finns i protokoll etc. Vikten av god dokumentation understryks
för att reducera detta problem. Se avsnitt 6 för mer information.
 Referenser. Modeller, antaganden, indata m.m. behöver beläggas med referenser.
Bedömningar som saknar vetenskaplig grund bör undvikas.
 Analysens redovisning. Dokumentationen ska utföras med tanke på att verifieringen ska
kunna kontrolleras av andra som inte behöver ha varit insatta i detaljprojekteringen.
Tydlighet är ett nyckelord. Motiven bakom alla viktiga beslut måste fortlöpande
dokumenteras för att ändringar ska kunna spåras, vilket innebär att det inte är godtagbart
att enbart producera en beskrivning av den färdiga utformningen när projektet ska
slutföras.
 Uppdatering. När förutsättningarna som påverkar brandskyddet ändras måste även
verifieringen uppdateras.
 Säkerhetsstyrning. Verifieringen utgör en viktig del i processen att få den färdiga
byggnaden att leva upp till kraven i bygglagstiftningen i det operativa skedet. En rad
åtgärder av informations- och koordinationskaraktär kan vara nödvändiga redan i
projekteringsskedet, t.ex. länkning till drift och underhållsrutiner, utbildningsplaner och
framtagande av rutiner och instruktioner vid användning av byggnaden (både normal
användning och vid nödläge). Dessutom är en kravspecifikation för ingående
komponenter eller system nödvändig.
 Listan med allmänna krav behöver sedan kompletteras utifrån särskilda behov i det
specifika projektet mot bakgrund av byggnaden, vald brandskyddslösning eller de metoder
som används vid verifiering. En hel del vägledning går att finna i litteraturen, t.ex.
kvalitetskrav för CFD-beräkningar eller brandtekniska riskanalyser, vilka bör tillämpas
vid både projektering och granskning.

7.3 Val av beräkningsprogram och modeller
De modeller som används vid analytisk dimensionering sträcker sig från enkla handberäkningar till simuleringar som kräver kraftfulla datorer. Modellerna är matematiska
verktyg som används för att representera verkliga situationer och alla modeller har sina
begränsningar. Det är viktigt att projektören känner till begränsningarna och använder
modellen korrekt samt beaktar resultaten med ett visst mått av säkerhetsmarginal som
illustrerar precisionen i modellen och gjorda antaganden.
Den valda utformningens komplexitet avgör ofta vilken modell som används. Modellen måste
kunna värdera de tänkta tilläggen och avstegen, samt på ett korrekt sätt representera
förhållandena i byggnaden. Det är inte säkert att en mer tidskrävande modell ger ett mer
tillförlitligt resultat, utan det är snarare så att modellvalet styrs av brandscenariot och
byggnadens utformning. Ett exempel visas i Figur 8 där det vänstra scenariot med enkla
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förhållanden för spridning av brandgaser kan beräknas med enkla modeller, medan det högra
scenariot kräver avancerade verktyg pga. förekomsten av flera spillplymer.

Figur 8

Byggnadens komplexitet styr valet av modell.

7.3.1 Begränsningar
Alla modeller har begränsade användningsområden vilka kan bero på modellens uppbyggnad
hur modellen är validerad eller vilken kvalitet som finns på tillgängliga indata.

De flesta modeller ställer också stora krav på användarens förmåga att ange korrekta indata
och säkerställa att modellen uppträder på ett korrekt sätt. Vissa anvisningar kan finnas i
användarhandledningar eller i publicerade artiklar.
De flesta modeller som används för att uppskatta effekter av en brand utgår från en förutbestämd effektutveckling (i kW) och hur denna varierar med tiden. Om en otillräcklig
dimensionerande brand är vald kommer inte heller modellen att kunna leverera relevanta
resultat.
Flera modeller har validerats för en begränsad rumsstorlek och den bör inte överskridas. Det
är viktigt att ha kännedom om huruvida en modell för en rumsbrand kan skalas upp för att
användas exempelvis i ett höglager. Även förhållandet mellan rummets höjd, längd och bredd
kan ha en avgörande betydelse för modellens förmåga och flera modeller har problem med att
beskriva geometrier som består av långa, smala korridorer eller rum med stora takhöjder.
Liknande problem kan förekomma i rum med sluttande tak.
7.3.2 Motiv för val av modell
I samband med kontrollen av valda beräkningsprogram och modeller ska projektören visa att
den valda modellen:

1. har tillräcklig precision,
2. är lämplig att använda för det aktuella scenariot,
3. har validerats och verifierats i tillräcklig omfattning.
7.3.3 Indata
Vissa modeller kräver mer indata än andra och ingenjörens förmåga att använda en viss
modell kan bero på tillgången och kvaliteten på indata om effektutveckling, materialegenskaper, produktion av brandgaser och personers förflyttningshastighet. Ofta görs
antaganden då indata saknas. Ibland extrapoleras data från kända källor eller så används
konservativa ingenjörsmässiga bedömningar. I dokumentationen måste det framgå vilka
antaganden som gjorts och anledningen till att dessa är lämpliga i det aktuella fallet.

61(87)

Vägledning för analytisk dimensionering

8 Särskilda förutsättningar för olika byggnader
8.1 Gemensamma förutsättningar
Det finns ett antal förutsättningar som är gemensamma för alla byggnader oavsett vilken
verksamhet som bedrivs.
8.1.1 Byggnadshöjd
Förutsättningarna för byggnadens brandskydd ändras när byggnaderna blir högre och några
faktorer som påverkar brandskyddets utformning är om:
 Utrymning endast är möjlig via interna trappor eller från taket med hjälp av helikopter.
 Utvändig brandbekämpning inte är genomförbar och invändig insats är den enda
möjligheten för räddningstjänsten att bekämpa en brand. Insatser försenas och tar
längre tid, samtidigt som ledningsfunktionen står inför flera svårigheter.
 Skorstenseffekter i vertikala schakt utgör ett allvarligt problem för spridning av
brandgaser.
 Det finns en fara för en stor katastrof om bärverket kollapsar vid brand.

Höga byggnader rekommenderas inte för vissa verksamheter med komplicerade
utrymningsförhållanden som exempelvis sjukhus och vårdanläggningar.
Utrymningsvägar bör ha ett särskilt skydd där exempelvis trapphus skyddas med slussar och
tryckavlastning/trycksättning. Sektionerad, i stället för samtidig, utrymning ger en möjlighet
att undvika ohanterligt stora trapploppsbredder.
När räddningsinsatser endast kan genomföras invändigt bör räddningspersonalen ha tillgång
till säkra angreppsvägar med särskilda hissar samt vattenförsörjning via trycksatta
stigarledningar.
Behovet av förstärkt brandskydd i form av sprinkler, brandhissar, fler trapphus bör övervägas
noggrant.
8.1.2 Djup under mark
Byggnadens djup under mark påverkar brandskyddets utformning genom att:
 Det är möjligt att utrymmande personer och brandgaser kommer att använda samma
väg.
 Brandrisken under mark ofta anses vara högre.
 Räddningsinsatsen försvåras och förlängs.
 utrymning uppåt är mer fysiskt ansträngande.

Den ökade brandrisken under mark kan hanteras genom system för brandgaskontroll,
brandcellsindelning och sprinkler.
Transport av brandgaser ska om möjligt ske avskilt från utrymmande personer. Personer som
vistas på övre våningsplan ska inte behöva gå neråt för att nå en utrymningsväg.
Källarvåningar ska avskiljas i tillräcklig brandteknisk klass från ovanliggande våningar och
det kan vara nödvändigt att anordna särskilda skyddade angreppsvägar för räddningspersonalen.
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8.1.3 Byggnadsarea
Om byggnadsarean är större påverkas brandskyddets utformning genom att:
 Det finns en större samlad brandbelastning.
 Det horisontella avståndet till utrymningsväg är längre.
 Räddningsinsatsen försvåras och förlängs.

Vid långa gångavstånd rekommenderas brandgaskontroll eller andra kompenserande
brandskyddsåtgärder.
Brandcellsindelning kan dela upp brandbelastningen, men åtgärder för att kontrollera
brandens utveckling (sprinklersystem, brandgasventilation, etc.) kan möjliggöra en annan
utformning.
8.1.4 Byggnadsvolym
Den huvudsakliga effekten av byggnadsvolymen är att en större byggnad kan ge större
bränder.

Osektionerade stora volymer inrymmer totalt sätt en större brandbelastning vilket kan ge ett
mer intensivt och långvarigt brandförlopp. Brandens utveckling kan kontrolleras genom tidig
detektion, brandgasventilation och släcksystem.
Men, stora volymer behöver inte nödvändigtvis innebära ökad brandbelastning. I vissa fall
kan ökad volym leda till längre rökfyllnadstid. För vissa verksamheter finns ingen tydlig
koppling mellan byggnadsvolym och brandbelastning (t.ex. kontor, vissa samlingslokaler,
transportterminaler, etc.) I dessa byggnader kan det vara motiverat med lägre krav på
brandteknisk klass, möjligtvis i kombination med brandcellsindelning och brandgaskontroll.
8.1.5 Närhet till tomtgräns och intilliggande byggnader
Byggnader som uppförs nära tomtgränsen eller nära andra byggnader kan behöva:
 Mer omfattande brandcellsindelning.
 Restriktioner av möjliga fasadmaterial.

Att dela in byggnaden i fler brandceller minskar värmestrålningen mot intilliggande
byggnader. I de fall då en utökad brandcellsindelning inte är önskvärd kan ett likvärdigt skydd
åstadkommas med en sprinkleranläggning, eftersom denna begränsar brandens storlek.
8.1.6 Brandbelastning
Brandrisken i en byggnad styrs i stor grad av brandbelastningen i form av mängden brännbart
material, fördelningen (lagringen) i rummet, antändligheten, produktionen av brandgaser och
flamspridningshastigheterna.

För flera verksamheter är brandbelastningen förhållandevis känd och därmed lättare att
hantera. Det är brandbelastningen som i huvudsak styr valet av brandteknisk klass på
brandavskiljande konstruktioner och bärande element.
Brandbelastningens storlek och karakteristiska kan också vara avgörande för hur stora
brandceller som kan tillåtas. Om en byggnad förses med brandskyddsåtgärder som
kontrollerar brandens utveckling kan behovet av passivt brandskydd minskas, samtidigt som
egendomsskyddet förbättras eller bibehålls.
Valet av brandteknisk klass på brandcellsgränser kan variera beroende på om målet är
personskydd eller skydd av egendom. Vanligtvis kräver egendomsskyddet en högre
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brandteknisk klass än personskyddet eftersom byggnader ofta utryms i ett tidigt skede av
branden. Undantag gäller för byggnader där utrymningen är komplicerad och tidskrävande
som t.ex. sjukhus och höga byggnader.
8.1.7 Personantal
Byggnader som inrymmer ett stort antal människor kräver mer noggrann planering av en
utrymning. Om personer i byggnaden har svårt att upptäcka en pågående brand krävs ett mer
omfattande informationssystem för att underlätta beslutsfattande vid utrymning. Detta kan
åstadkommas med exempelvis talade informativa utrymningsmeddelanden och informativa
displayer.
8.1.8 Sovande personer
Personer som sover när brandlarmet går kan ha svårare att vidta korrekta åtgärder och deras
beslutsfattande och handlingar styrs av hur alerta de är när larmet ljuder samt hur bekanta de
är med byggnaden. Det kan därför vara motiverat med förbättrad detektion och
brandcellsindelning i utrymmen som rymmer sovande personer.

Det är också viktigt att se till att brandlarmssystemen är tillförlitliga i dessa byggnader då
många falska larm kommer leda till en ökad motvillighet att utrymma byggnaden. Mer
tekniskt avancerade system försedda med felövervakning kan vara motiverade i vissa
verksamheter.
8.1.9 Personer med funktionsnedsättningar
Det är nödvändigt att visa hänsyn till de särskilda behov som personer med funktionsnedsättningar har vid brand. I byggnader där personer med nedsatt funktionsförmåga kan förväntas
vistas bör det finnas möjlighet att nå utrymningsplatser eller säker flyktplats utan nivåförflyttning (horisontell utrymning). Det är också viktigt att larmsystem utformas så att även
personer med hörselnedsättning kan bli varse om en nödsituation.
8.1.10 Tredimensionell fastighetsindelning och multifunktionella byggnader
Vid tredimensionell fastighetsindelning så är det möjligt att en och samma byggnad har olika
ägare. Detta kan vara försvårande för brandskyddet att det inom en byggnad kan finnas ett
brandskydd med varierande standard avseende framförallt drift- och underhåll. Likaså kan det
vara försvårande om det finns verksamheter med klart skilda behov inom en och samma
byggnad, s.k. multifunktionella byggnader.

Vid tredimensionell fastighetsindelning är det lämpligt att en brandcellsgräns löper längs den
horisontella fastighetsgränsen. Höga krav måste ställas på samordning mellan de olika
fastighetsägarna så att inte utrymning i vertikalled hindras på grund av fastighetsgränsen,
vilket kan hanteras med servitut.
I servitutet ska det framgå att fastighetsägaren förbinder sig att inte hindra den planerade
utrymningen genom någon form av byggnation. Ligger sprinklercentral och/eller brandlarmscentral inom en annan fastighet måste servitut finnas också för detta.
Om byggnaden inrymmer många olika verksamhetstyper (försäljning, vård, boende, etc.) kan
det finnas ett behov av förbättrad brandteknisk avskiljning samt separata utrymningsvägar.
8.1.11 Kulturskyddade (K-märkta) byggnader
Byggnader som är kulturskyddade (K-märkta) kräver ofta analytisk dimensionering, eftersom
byggnadsdelar som dörrar och annat ofta inte får bytas eller kompletteras så att erforderligt
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brandmotstånd erhålls. Samma sak gäller om de fria dörröppningsbredderna är små och om
det är för långt till trapphus. Beräkningar av brand- och utrymningsförlopp kan avgöra om
brandskyddet är tillfredsställande.
Ytterligare ett problem uppstår när ytskikten på väggar och tak är brännbara och inte får
ändras. Eventuellt kan olika brandskyddsfärger användas, eller också kan brännbarheten i
materialet kompenseras med sprinkler och/eller brandlarm.
8.1.12 Arkitektonisk utformning
Den arkitektoniska utformningen kan i vissa fall innebära särskilda utmaningar för utformningen av byggnadens brandskydd. Exempel på försvårande omständigheter som noga
behöver analyseras för att man ska kunna åstadkomma ett tillfredsställande brandskydd listas
nedan:
 Atrier.
 Endast en utrymningsväg.
 Öppen planlösning.
 Brandceller omfattande flera våningsplan.
 Stora utrymmen under mark.

8.2 Verksamhetsanknutna förutsättningar
Syftet med detta avsnitt är att redovisa särskilda faktorer som är speciella för olika
verksamheter. Avsnittet ska ses som en checklista över vad som är viktigt att beakta i
samband med analytisk dimensionering av det byggnadstekniska brandskyddet i dessa
verksamheter.
8.2.1 Boende (Vk3)
I bostäder är brandskyddet ofta utformat så att behovet av underhåll ska bli så litet som
möjligt . I bostäder gäller följande:
 De flesta dödsbränder inträffar i bostäder.
 Nödvändigt att bevara den personliga integriteten.
 Bostäder skiljs av brandtekniskt mellan lägenheterna.
 Brandbelastning är välkänd och likformig.

Bostadshusets höjd samt om det är ett flerbostadshus är avgörande för utformning av brandskyddet. För låga enfamiljshus ställs i princip enbart krav på brandvarnare för snabb utrymning och en avskiljning som säkerställer att brandens inte sprids mellan byggnader. För
högre bostadshus krävs ytterligare säkerhet genom en eller flera skyddade utrymningsväg.
Om det är ett flerbostadshus krävs särskilda åtgärder för att säkerställa att brand inte kan
spridas mellan de olika bostäderna i huset. Dessa åtgärder ska omfatta alla de spridningsvägar
som är relevanta för byggnaden, se Figur 6.
8.2.2 Behovsprövat boende (Vk5B)
I denna grupp ingår boendeformer för personer med olika former av vårdbehov och som ofta
innebär försämrad rörelseförmåga. För de institutionella boendeformerna gäller följande:
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•

Hög sannolikhet att omkomma vid brand.

•

De boende kan vara sovande.

•

De boende kan vara personer med nedsatt funktionsförmåga.

•

Omfattande brandcellsindelning är att rekommendera.

•

Detektionssystem är särskilt betydelsefulla.

•

Välkänd och likformig brandbelastning.

•

Personal med brandskyddsutbildning kan finnas närvarande.

•

De boende kan hållas inlåsta i vissa institutioner.

Boendeformer för personer med vårdbehov kräver utformningen av brandskydd att hänsyn tas
till att utrymning vid brand är tidskrävande och komplicerad. Särskild hänsyn bör ägnas
rutiner och organisation för utrymning, behovet av omfattande brandcellsindelning samt
nödvändigheten att upptäcka branden i ett tidigt skede.
Särskilt svåra bränder har inträffat i boendeformer för personer med nedsatt mental
funktionsförmåga och kompletterande brandskyddsåtgärder bör övervägas i dessa lokaler.
Boendesprinkler i kombination med brandlarm är särskilt lämpliga här samt i lokaler som
inrymmer personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga.
8.2.3 Tillfälligt boende (Vk4)
Byggnader som inrymmer övernattande personer med normal rörlighet som hotell och
vandrarhem bör förses med ett brandskydd som möjliggör tidig upptäckt av brand och
åtgärder för att branden ska förbli liten, exempelvis små brandceller och släcksystem.
Utrymning från dessa lokaler ordnas på ett traditionellt sätt likt vanliga bostäder.

Andra lokaler tillhörande hotellet som restauranger, nattklubbar, konferensfaciliteter etc. bör
vara brandtekniskt avskilda från utrymmen som omfattar boende.
Förekomsten av atrium måste kompenseras för med andra brandskyddsåtgärder som
exempelvis brandgasventilation för att hantera risken för brandspridning mellan
våningsplanen.
8.2.4 Kontor (Vk1)
Nyckelfaktorer för brandskyddet i kontor är följande:
 Få dödsbränder inträffar i kontor.
 Önskvärt med maximal frihet i den arkitektoniska utformningen.
 Välkänd och likformig brandbelastning.

Den låga risken att omkomma möjliggör en stor frihet i den arkitektoniska utformningen, men
egendomsskydd och skydd mot omfattande avbrott i samband med brand kan ställa krav på ett
mer omfattande brandskydd.
Personer i byggnaden antas vara välbekanta med byggnaden och dess utrymningsvägar. En
välkänd brandbelastning underlättar vid räddningsinsats. Brandskyddsåtgärderna i kontor kan
därför i huvudsak fokusera på att säkerställa trygg utrymning.
8.2.5 Affärer och andra kommersiella byggnader (Vk2)
Nyckelfaktorer för brandskyddet i affärer och kommersiella byggnader är följande:
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 Historiskt sett är dödsrisken vid brand låg, men mycket omfattande bränder har
inträffat,
 Det finns en risk för omfattande personskador vid brand.
 Stort personantal,
 Stort egendomsvärde,
 Hög brandbelastning,
 Byggnaderna har ofta stor volym och långa gångavstånd,
 Personer i byggnaden är obekanta med dess utformning.

Ovanstående faktorer indikerar en klar fördel i att förse byggnaderna med automatisk vattensprinkler. Det är också nödvändigt att ha ett välfungerande system för utrymning och brandgaskontroll. Analytisk dimensionering av det byggnadstekniska brandskyddet lämpar sig
särskilt för dessa byggnader.
8.2.6 Samlings- och nöjeslokaler (Vk 2B & Vk2C)
Nyckelfaktorer för brandskyddet i samlings- och nöjeslokaler är följande:
 Mycket omfattande och allvarliga bränder har inträffat.
 Det finns en risk för omfattande personskador vid brand.
 Stort personantal.
 Byggnaderna har ofta stor volym och långa gångavstånd.
 Inredning kan ge försämrad överblickbarhet och personer i byggnaden är obekanta
med dess utformning.
 Hög brandbelastning.
 Ökad risk för byggnader under mark.

Analytisk dimensionering av det byggnadstekniska brandskyddet lämpar sig särskilt för dessa
byggnader. Undervisningsbyggnader har stora problem med anlagda bränder och det finns en
tydlig koppling mellan byggnadernas skalskydd och brandsäkerheten.
I dessa byggnader innebär en stor volym inte nödvändigtvis en ökad brandrisk eftersom
brandbelastningen ofta är relativt låg. Ett minskat behov av brandcellsindelning samt längre
gångavstånd till utrymningsväg kan möjliggöras genom att använda brandgaskontroll och
släcksystem.
8.2.7 Industribyggnader (Vk1)
Nyckelfaktorer för brandskyddet i industribyggnader är följande:
 Mycket omfattande och allvarliga bränder har inträffat.
 Hög personrisk vid brand.
 Stor risk för brandspridning till intilliggande byggnader.
 Hög brandbelastning.
 Hantering av farliga ämnen.
 Komplicerad räddningsinsats.
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 Stort egendomsvärde.
 Brandgaser och släckvatten kan vara farliga för omgivningen.

Analytisk dimensionering är lämplig i industribyggnader för att hantera de särskilda risker
som finns där. Karakteristiska brandförlopp får avgöra behovet av brandskyddsåtgärder
tillsammans med krav i andra lagar, förordningar och föreskrifter. Särskilda åtgärder för att
kunna omhänderta släckvatten kan vara nödvändiga.
8.2.8 Lagerbyggnader och liknande (Vk1)
Nyckelfaktorer för brandskyddet är följande:
 Omfattande innehåll med stort egendomsvärde.
 Allvarliga bränder har inträffat tidigare.
 Låg persontäthet.
 Kan omfatta stora volymer och långa gångavstånd.
 Kan omfatta verksamheter under mark.
 Komplicerad räddningsinsats.
 Hög brandbelastning.

Analytisk dimensionering är lämplig i industribyggnader för att hantera de särskilda risker
som finns där och det finns särskilda sprinklersystem som kan hantera tätt staplat gods i
höglager. Brandcellsindelning kan försvåra för verksamheten och t.ex. kan brandgasventilation användas för att komplettera skyddet mot brand- och brandgasspridning inom
byggnaden.
I parkeringshus, både ovan och under mark, kan analytisk dimensionering användas för att
optimera krav på avskiljande och bärande förmåga.
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A Exempel 1 – kvalitativ bedömning
A.1 Verifiering genom kvalitativ bedömning
Förutsättningar
En kontorsbyggnad i fem plan ska projekteras och det finns en önskan om att öka de tillåtna
gångavstånden till utrymningsvägarna i kontoret. Förenklad dimensionering medför begränsningar för gångavstånd till utrymningsväg och därför krävs analytisk dimensionering.

För byggnaden föreslås endast ett trapphus (Tr2) vilket innebär att gångavstånden enligt förenklad dimensionering maximalt kan vara 30 m (normalt är minsta gångavstånd 45 m men
sammanfallande gångväg räknas 1,5 gånger om det endast finns en utrymningsväg). I förslaget ökas dock gångavstånden till utrymningsvägen med 5 m, till 35 m, en ökning med
17 %. Eftersom detta kan påverka förutsättningarna för utrymning installeras ett automatiskt
aktiverat utrymningslarm som kan ge en tidig varning i händelse av brand.
Genom att maximalt gångavstånd ökar från 30 till 35 m våningsplanens yta vara större, från
900 m2 (30m*30m) till 1225 m2 (35m*35m). Gångavstånden i denna bedömning är beräknade i enlighet med metoden för förenklad dimensionering.
Riskidentifiering
Vid förenklad dimensionering hanteras risker genom att brandskyddet utformas enligt de
rekommendationer som Boverket ger. I den föreslagna utformningen görs avsteg endast på en
punkt, nämligen gångavstånden, vilket påverkar möjligheterna till utrymning. För att verifiera
att utrymningssäkerheten är tillfredsställande är det viktigt att identifiera förutsättningarna för
brandskyddet och vad förändringen gentemot förenklad dimensionering innebär.

Lokalerna utformas som ett öppet kontorslandskap vilket ger god överblickbarhet och goda
möjligheter till att orientera sig i lokalen. Trapphuset (den enda utrymningsvägen) är åtkomligt från två olika håll och det finns alltså alternativa sätt att ta sig till trapphuset. Vidare kan
man konstatera att byggnaden är i fem plan och att befarad konsekvens vid en brand är relativt
låg.
Förändringen av gångavstånden innebär att utrymningstiden blir längre. Överblickbarheten
kan också minska genom att ytorna i byggnaden blir större. Samtidigt innebär ökade gångavstånd att ytan per våningsplan blir större med följden att fler personer kan vistas i byggnaden. Detta innebär att den befarade konsekvensen vid brand blir större.
För verksamheten kontor kan man samtidigt konstatera att persontätheten är relativt låg,
0,1 personer per kvadratmeter enligt avsnitt 3.1.5. Den förändrade ytan innebär alltså att det
kan vara cirka 120 personer per våningsplan istället för 90 personer, en ökning med 33 %.
Brandsäkerheten i kontor har däremot goda förutsättningar genom att personerna i byggnaden
kan förväntas vara vakna och ha god lokalkännedom. Erfarenhet och statistik visar att det är
sällsynt att brand inträffar i kontor och att personer i dessa fall sällan skadas.
Analys av verifieringsbehov
Förslaget på utformning av brandskyddet utgår till stor del från de rekommendationer och
lösningar som ges i förenklad dimensionering men med vissa avsteg. Figur 2 och 3 används
som verktyg för att bedöma verifieringsbehovet. Tillägg 1 representeras av det automatiskt
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aktiverade utrymningslarmet och Avsteg 1 av att gångavstånden till utrymningsväg förlängs
till 35 m.
Avsnitt i BBR/BKR

Förändring gentemot FD
Tillägg
1

BBR 5:3

Möjlighet att utrymma

BBR 5:4

Skydd mot uppkomst av brand

BBR 5:5

Skydd mot brand- och
brandgasspridning inom
byggnad

BBR 5:6

Skydd mot brandspridning
mellan byggnader

BBR 5:7

Förutsättningar för
räddningsinsats

EKS avd C

x

2

Avsteg
3

4

1

2

3

4

x

Bärförmåga vid brand

Förändringarna som görs påverkar endast BBR avsnitt 5:3. Som framgår av syftet med
gångavstånd berör detta endast personers möjlighet att sätta sig i säkerhet vid brand,
PBF X § pkt 4.
I detta fall utgör varje våningsplan egen brandcell, dvs. brandcellerna är 1225 m2 och
brandbelastningen är lägre än 800 MJ/m2. Krav på sektionering gäller om brandsektionerna är
större än 2500 m2 och om brandcellsgränserna är större än 1200 m2, se BBR avsnitt 5:56.
Utformningen av skydd mot brand- och brandgasspridning ligger därmed inom ramen för
förenklad dimensionering.
Verifiering av möjlighet till utrymning
Utrymningstiden är den viktigaste parametern som avgör risken för personerna som är i
byggnaden. Verifieringen kommer därför att analysera just utrymningstiden för förenklad
dimensionering respektive vald utformning. Utgångspunkterna är att byggnaden kan ha en yta
per plan på 35m x 35m meter och kan vara indelad i rum som gör att man inte har överblick
över hela planet. Därför kan man inte utgå från att personer ser branden. Branden kan t.ex.
starta i ett dolt utrymme.

Referensbyggnaden enligt förenklad dimensionering saknar larmsystem vilket innebär att förberedelsetiden i en kontorslokal kan vara relativt lång vilket innebär en längre utrymningstid.
Förberedelsetid anges i vägledningen för analytisk dimensionering men värden saknas för
kontor som saknar larm och där personer inte kan se branden. Eftersom rekommenderade
värden saknas i vägledningen för analytisk dimensionering görs istället en jämförelse gentemot andra verksamheter. För varuhus är förberedelsetiden 4 minuter förutsatt att personalen är
utbildad och finns tillgänglig för att hjälpa till med att informera kunderna. Eftersom kontoret
är utfört i flera plan och kan ha flera olika verksamheter kan förberedelsetiden vara längre tid
än så.
Förberedelsetider sammanfattas i Tid för utrymning (Frantzich 2001) där kanadensiska studier
visar att utrymningstiden i kontor där signalen utgörs av en ringande klocka är i storleks70(87)
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ordningen 1-2 minuter. Skillnaden i tid mellan olika försök kan bero på flera faktorer, så som
om personalen är utbildad eller om det kan vara kallt väder ute så att personerna lägger tid på
att ta med sig ytterkläderna.
Med ett utrymningslarm så minskar alltså förberedelsetid från 4 minuter (eller mer) till
1-2 minuter, dvs. en minskning i storleksordningen 2-3 minuter. Dimensionerande horisontell
gånghastighet vid låg persontäthet är 1,3 m/s och för de fem extra metrarna gångavstånd motsvarar detta cirka fyra sekunders längre förflyttningstid. Att det kan vara svårare att orientera
sig med längre gångavstånd kan påverka tiden något men detta bedöms vara marginellt
eftersom personerna väl känner till miljön på sin arbetsplats.
Eftersom brandsäkerheten i kontor inte är komplicerad och säkerhetsmarginalerna är goda,
vilket statistik och erfarenhet stödjer, bedöms inte det ökade personantalet vara av avgörande
betydelse för riskbilden. Detta kan också stödjas av att persontätheten kan variera kraftigt i
kontor beroende på typ av verksamhet och att denna variation kan anses betydelsefull i
förhållande till föreslagen ändring. Man kan också observera att gångavståndet förlängs
endast för en liten del av personerna i byggnaden.
Med stöd i vad som anges ovan anses möjligheten till utrymning vara tillfredsställande
eftersom utrymningsförhållandena i grunden är goda, avsteget från förenklad dimensionering
är litet och med det installerade larmet ger en avsevärd förbättring av förberedelsetiden. Totalt
sett bedöms brandsäkerheten vara tillfredsställande.
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B Exempel 2 - Ventilation
Detta exempel avser att visa vilken form av indata som krävs, samt hur utdata och kravspecifikation kan presenteras vid dimensionering av ventilationsbrandskydd. Vid beräkning
kan nedanstående förutsättningar indata tillämpas. Om man väljer att utgå från något annat
bör detta motiveras och en referens anges.
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B.1 Bostadshus
Bostadshus i x plan samt vind med mekanisk frånluft och tilluft via spaltventiler i fasad.
Indata
Byggnadstekniska förutsättningar

∗ X våningsplan
∗ Antal st. lägenheter á xx m2 per plan, z m i takhöjd.
∗ Sovande personer förväntas, vilket ger kravnivå 1.
∗ Inga don är placerade i sovrum vilket medför att lägenhetens hela volymen används
vid beräkning av tillåten brandgasspridning, samt för beräkning av brandflöde.
∗ Fläktrum på vind.
∗ Antaget läckage i omslutande konstruktion vid dimensionering, ex 0,6 l/sm2 vid 50 Pa
på omslutande lätt konstruktion, 50 % av omslutande konstruktion är av betong
(verkligt läckage bör användas vid verifiering).
Brand

∗ Brandtillväxthastighet snabb α = 0,047
∗ Maximalt brandflöde qb l/s beräknas enligt vedertagna beräkningsuttryck, alternativt
genom analytisk metod med två-zonsmodell, eller fältmodell med tillfredställande
noggrannhet avseende temperatur.
∗ Tid till maximalt brandflöde Y s
∗ Maximalt tryck Pa
Ventilationssystem

∗ Separata stigare till varje lägenhet.
∗ Normalflöde per lägenhet i l/s
∗ Fall 1 forcerat spiskåpa l/s I brandlägenheten.(dimensionerande för temperatur på fläkt
och övriga komponenter)
∗ Fall 2 forcerat spriskåpa och hälften av övriga lägenheter (Dimensionerar krav på
fläktens kapacitet)
∗ Lägsta tryckfall över enskild stigare.
∗ Frånluftsfläkt med värmeåtervinning, vilket medför filter och oönskat tryckfall och
risk för igensättning i brandfallet.
∗ Tilluft via spaltventil i fasad med känt tryck/flödes par, vilket minskar risken för höga
undertryck.
Analys
Verifiering genom handberäkning

∗ Handberäkningar kan ge gränsvärden för när brandgasspridning kan ske beroende på
tryck och flöden.
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∗ Blandningstemperaturer kan beräknas via handberäkning.
∗ Handberäkningar bör inte användas för verifiering av godtagbara undertryck vid fläkt i
drift lösningar med konverterad tilluft.
∗ Handberäkningar bör inte användas för systemlösningar där risk för tvärströmning och
stigkrafter föreligger.
∗ Handberäkningar bör ta hänsyn till aktuell temperatur i brandrummet.
Verifiering genom flödesberäkningsprogram

∗ Flödesberäkningsprogram kan beräkna temperatur, flöde, tryck och spridning.
∗ Flödesberäkningsprogram skall kunna ta hänsyn till termiska stigkrafter.
Utdata
Temperatur i systemdelar (fläkt, don, isolering.)

Temperaturpåverkan på fläkt och övriga detaljer i ventilationssystemet behöver beräknas och
bedömas, beräknad temperatur i kanalsystem kan användas för att bestämma isoleringsomfattning.
Maximalt flöde

Maximalt flöde i systemet behöver beräknas, detta inberäknar systemets normalt forcerade
maximala flöde, samt tillkommande maximalt kanalbrandflöde. I fall med t.ex. spiskåpor kan
dessa antas avbrunna om inget annat kan påvisas.
Spridning (om och/eller hur mycket)

Enligt kravnivå 1 (kn1) är 1 % av mottagande rummets volym godtagbar brandgasspridning.
Enligt kravnivå 2 (kn2) är 5 % av mottagande rummets volym godtagbar brandgasspridning.
Gränsvärde för accepterad spridning: Vr*knx/Y ≥ qbs
Vid fläkt i drift lösning med konverterad tilluft bör risk för brandgasspridning genom
tvärströmning särskilt beaktas.
Tryck (övertryck i system, undertryck i lokaler)

Övertryck bör inte påverka systemets funktion på så sätt att gränsvärden överskrids under
någon del av brandförloppet.
Undertryck i lokaler får inte försvåra utrymning, detta är normalt inget problem för system
med tilluft via spaltventil i fasad, men skall beaktas vid fläkt i drift lösningar med konverterad
tilluft eller vid lösningar med kombination av spjäll och fläktar i drift
Kravspecifikation
Temperaturtålighet (fläkt, don)

Beräknad temperatur på brandgaser vid fläkt är den temperatur som fläkten behöver klara för
att upprätthålla drift vid under den tidsrymd som brandcellens integritet behöver upprätthållas.
Don som förväntas upprätthålla tryckfall under brandförloppet behöver klara motsvarande
temperatur.
Utrustning som är vital för systemets drift behöver upprätthålla funktion under termisk
påverkan, detta är viktigt för t.ex. styrutrustning.
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Fläktkapacitet

Fläkt behöver uppfylla kapacitetskrav för att evakuera maximalt beräknat flöde vid beräknat
tryckfall.
Styrning av spjäll och fläkt

Styrning av spjäll, fläkt och övrig utrustning som är vital för att upprätthålla aktuell
skyddsnivå kan utformas hårdvarumässigt. Alternativt kan styrning via DUC accepteras om
brandfunktioner ges högsta behörighet och att ”brandläge” inträder vid systemfel.
Detektion

Vid detektion behöver brand funktioner för ventilationssystem aktiveras, vilket innebär att
detektion behöver anpassas efter tänkbara flödesriktningar i brandfallet.
Injustering (min/max tryckfall)

Don, spjäll och tryck/flödes justerande komponenter behöver injusteras till inom beräknade
gränsvärden.
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C Exempel 3 – Scenarioanalys, utrymning
C.1 Inledning
Boverket belyser säkerheten vid brand i en samlingslokal dimensionerad enligt denna
vägledning, se avsnitt 3.
Mål och syfte
Målsättningen är att belysa och exemplifiera användningen av vägledningen i analytisk
dimensioneringen. Syftet är att underlätta för projektörer att ta till sig vägledningens innehåll.
Metod
Denna analys bygger på följande delar:
 Genomgång av
dimensionering.

verifieringsbehov

med

hänsyn

till

avvikelser

från

förenklad

 Scenarioanalys av byggnaden enligt denna vägledning, inkl. identifiering av relevanta
risker och analys av dessa.
 Två olika brandskyddsalternativ kommer att utvärderas där ett av alternativen omfattar en
automatisk vattensprinkleranläggning.

C.2 Genomgång av utförande
Beskrivning av objektet

Byggnadens utformning
Scenarioanalysen utförs i en samlingslokal (butik) i två plan med en total golvyta på
c:a 1100 m2, se Figur 9 nedan.
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Figur 9

Plan‐ och sektionsritning för samlingslokalen.

Lokalen har en takhöjd på 4,6 m per våningsplan och det finns en större öppning i bjälklaget
mellan bottenplan och övre plan.

Personer i byggnaden
Personerna i byggnaden omfattar alla ålderskategorier. Det är även troligt att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan befinna sig i lokalen. Personerna förväntas ha
dålig lokalkännedom om utrymningsvägar som inte utgörs av ordinarie entré.
Vid dimensioneringen av utrymningskapaciteten har personer placerats jämnt fördelade på
våningsplanen. En persontäthet på 0,5 person/m2 har valts för dessa delar i enlighet med
vägledningen för analytisk dimensionering. Det totala antalet personer i byggnaden beräknas
till 540 fördelade på respektive våningsplan enligt nedan:
 Bottenplanet har en yta på 600 m2, vilket ger 300 personer.
 Övre planet har en yta på 480 m2, vilket ger 240 personer.
Förslag till utformning av brandskyddet
Målet med brandskyddet är att uppnå en tillfredsställande säkerhet vid brand i butiken.
Brandskyddet i byggnaden utförs i huvudsak enligt förenklad dimensionering. Undantaget är
gångavståndet på övre plan, vilket efter beaktande av sammanfallande gångväg blir cirka
40 m, i jämförelse med tillåtet gångavstånd på 30 m. Verifieringen ska visa att lokalens
takhöjd (4,6 m) kan kompensera för utökade gångavstånd.

Utrymningsvägar
Utrymningsvägarna från respektive våningsplan redovisas nedan.
Från bottenplanet finns följande utrymningsvägar:
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 Huvudentré med 2 dubbeldörrar (bredd 1,8 m).
 Dörr till det fria i bakkant (bredd 1,2 m).

Från övre planet finns följande utrymningsvägar:
 Interntrappa till bottenplanet och därefter vidare ut till det fria via ordinarie entré (bredd
1,8 m).
 Trappa till det fria (bredd 1,2 m).

Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna i utrymningsriktningen och försedda med
lättmanövrerat trycke (SS EN 179).

Brand- och utrymningslarm
Byggnaden förses med ett heltäckande automatiskt brandlarm motsvarande BBR avsnitt
5:2611.

Automatisk vattensprinkleranläggning
Det finns ingen automatisk vattensprinkleranläggning i byggnaden.

C.3 Riskidentifiering
Det finns några nyckelfaktorer för brandskyddet i butiken vilka i huvudsak styrs av det stora
personantalet:
 Stort personantal ger en risk för omfattande personskador vid brand.
 Inredningen kan försämra överblickbarheten och personer i byggnaden är obekanta med
dess utformning.

Personerna i byggnaden är dock mer uppmärksamma än vad som kan förväntas jämfört med i
samlingslokaler där alkoholservering kan ske. Utrymningslarm krävs enligt BBR för att
förbättra deras förberedelsetid.
Byggnadens utformning med en stor öppning i bjälklaget mellan våningsplanen är ogynnsam
utifrån uppkomsten av spillplymer vid brand på bottenplanet. Spillplymerna ökar
brandgasvolymen och förkortar tiden till kritisk påverkan.
Vidare så finns en stor del av utrymningskapaciteten på bottenplanet, vilket innebär att en
brand som blockerar utrymningsvägar på bottenplanet kan medföra relativt långa
utrymningstider från övre planet.
I det nedre våningsplanet ligger entrén som de flesta i inledningen försöker nå för att utrymma
byggnaden.

C.4 Analys av verifieringsbehov
Förenklad dimensionering ger för den aktuella lokalen en byggnad vars brandskydd uppfyller
samhällets krav på tillfredsställande säkerhet. I detta avsnitt beskrivs avvikelser från förenklad
dimensionering och hur dessa avvikelser påverkar de tekniska egenskapskraven. Följande
förändringar i förhållande till förenklad dimensionering är aktuella:
Avsteg 1 (A1)
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Gångavstånden på övre planet uppfyller inte rekommendationerna i Boverkets rapport
”Utrymningsdimensionering” från 2006. Problemet är i huvudsak att den sammanfallande
gångvägen är för lång. Utrymningsbredden från våningsplanet är tillräcklig
(max 150 personer/m dörrbredd alt. 300 personer/m vid en blockerad dörr).
Tillägg 1 (T1)
Byggnaden har en rumshöjd på 4,6 m per våningsplan, vilket är en relativ hög takhöjd i
förhållande till det minimikrav på 2,7 m som anges i BBR avsnitt 3:3112. En hög takhöjd
fördröjer tiden till kritisk påverkan vid brand.
Förändringen redovisas i Figur 10 nedan.
Avsnitt i BBR/BKR

Förändring gentemot FD
Tillägg

BBR 5:3

Möjlighet till utrymning

BBR 5:4

Skydd mot uppkomst av brand

BBR 5:5

Skydd mot brand- och
brandgasspridning inom byggnad

BBR 5:6

Skydd mot brandspridning mellan
byggnader

BBR 5:7

Förutsättningar för räddningsinsats

EKS

Figur 10
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Bärförmåga vid brand

Förändring av brandskyddet gentemot förenklad dimensionering.

De avsteg och tillägg i förhållande till förenklad dimensionering som redovisas i inledningen
av detta avsnitt bedöms endast direkt påverka utrymningsmöjligheterna, dvs. BBR 5:3, för
personer som befinner sig i byggnaden. Eftersom brandcellen är mindre än 1200 m2 görs inga
avvikelser från förenklad dimensionering. Hade fallet varit annorlunda hade avsnitt 5:5 även
påverkats.

C.5 Verifieringsmetod och acceptanskriterier
I C.4 påvisas att det endast är avsnitt 5:3 Utrymning vid brand som påverkas av tilläggen och
avstegen i brandskyddets utformning gentemot förenklad dimensionering. Den
verifieringsmetod som kommer att användas för att avgöra om säkerheten är tillfredsställande
är en s.k. scenarioanalys.
Allmänna råd och rekommendationer för scenarioanalysen finns i vägledningen för analytisk
dimensionering. Kortfattat innebär de att byggherren ska visa att byggnadens utrymning är
tillfredsställande för vart och ett av de relevanta erfordrade brandscenarierna som anges i de
allmänna råden. Den tillgängliga tiden för utrymning (bestämd med en modell för
brandgasspridning) ska jämföras med den tid som krävs för utrymning:
t kritisk > tutrymning

Samtliga personer ska kunna lämna byggnaden innan gränsvärdena för kritisk påverkan vid
brand (enligt Tabell 17) överskrids. För erfordrat brandscenario nr 4 ska samtliga personer
kunna lämna byggnaden innan de utsätts för en påverkan som medför att de inte kan utrymma
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på egen hand. Är den tillgängliga tiden för utrymning längre än den tid som krävs för
utrymning så är också säkerheten tillfredsställande.
Tabell 17

Nivå för kritisk påverkan vid analys av utrymningssäkerhet.

Kriterium

Nivå

Brandgaslagrets nivå ovan golv

Lägst 1,6+0,1 × rumshöjden

Siktbarhet, 2 m ovan golv

10 m i okänd miljö (rum > 100 m2)
5 m i känd miljö (rum ≤ 100 m2) eller då
byggnaden har ett automatiskt släcksystem

Värmedos

max 60 kJ/m2 utöver energin från en
strålningsnivå på 1 kW/m2

Temperatur

max 80° C

Värmestrålning

max 2,5 kW/m2

Toxicitet

Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2000 ppm
Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 %
Syrgaskoncentration (O2) > 15 %

C.6 Analys av brandförlopp
Dimensionerande brandförlopp
Dimensionerande brandförlopp i en samlingslokal är en brand som har följande karakteristika:
 Branden tillväxer snabbt (0,047 kW/s2) till en maximal effekt på 10 MW.
 Branden har en sotproduktion på 0,06 g/g och en förbränningsvärme på 30 MJ/kg.

Branden når sin maximala effektutveckling efter drygt 7,5 min.
Erfordrade brandscenarier
När det gäller brandscenarier så visar riskidentifieringen att det inte på förhand går att avgöra
om en brand på övre planet är värre än en brand på bottenplanet. Anledningen till detta är att
öppningen mellan våningsplanen ger en stor spillplym, vilket ökar luftinblandningen och
brandgasvolymen på ett ogynnsamt sätt.

Erfordrat brandscenario nr 1
Brand på bottenplanet, placerad under bjälklaget mot övre planet och som blockerar
utrymning via huvudentrén. Dimensionerande brandförlopp enligt avsnitt 0.
Brand på övre planet som blockerar trappan mot bottenplanet. Dimensionerande brandförlopp
enligt avsnitt 0.

Erfordrat brandscenario nr 2 & nr 3
Dessa scenarier är inte aktuella i byggnaden. Erfordrat brandscenario nr 2 faller bort då
byggnaden har ett automatiskt brand- och utrymningslarm och erfordrat brandscenario nr 3
gäller byggnader som inrymmer sovande personer.
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Erfordrat brandscenario nr 4
Scenariot har samma bränder som i erfordrat brandscenario nr 1. Men, effekten av att det
automatiska brand- och utrymningslarmet inte fungerar ska studeras. Bränderna flyttas något
så att de blockerar den bakre utgången på bottenplanet resp. trappan till det fria på övre
planet.
Genomförande av analys
Brandförloppen har beräknat med en fältmodell utvecklad av amerikanska NIST 1 kallad ”Fire
Dynamics Simulator – FDS”. Modellen är speciellt anpassad för att simulera bränder i
komplexa geometrier.

Modellens uppbyggnad visas i Figur 11.

Figur 11

Modell för beräkning av brandförlopp i FDS.

Resultat
Beräkningarna visar att det första gränsvärdet för kritisk påverkan vid brand som överskrids är
siktbarheten 2 m ovan golv. I Tabell 18 nedan redovisas vid vilken tidpunkt som siktbarheten
understiger 10 resp. 5 m.
Tabell 18

Tid till kritisk påverkan vid brand.

Brandscenario

Brandens placering

Tid till sikt < 10 m

Tid till sikt < 5 m

# 1, 4

Bottenplan

Bottenplan: 320 s

Bottenplan: 360 s

Övre plan: 270 s

Övre plan: 320 s

# 1, 4

Övre plan

Bottenplan: N/A
Övre plan: 240 s

2

Bottenplan: N/A
Övre plan: 260 s

McGrattan, K.B., Forney, G.P., Fire Dynamic Simulator (Version 5) – User’s Guide, NIST Special
Publication 1019‐5, National Institutes of Standards and Technology, USA, 2008.
2 Med N/A avses att gränsvärden för kritisk påverkan inte överskrids.
1
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C.7 Analys av utrymningsförlopp
Modell
Den tid som behövs för att utrymma byggnaden bestäms av detektionstiden, tid för beslut och
reaktion samt själva förflyttningstiden, enligt följande ekvation.
tutrymning = tdetektion + tbeslut & reaktion + t förflyttning

där

tutrymning = total tid för utrymning.

tdetektion = tid till dess att branden upptäcks
tbeslut & reaktion = tid från detektion till dess att förflyttningen till säker plats påbörjas
t förflyttning = tid för att genomföra förflyttning till säker plats

Indata
Utrymningsförloppet beräknas genom att studera följande delar, med indata från vägledning
för analytisk dimensionering
 Tid för detektion, beslut och reaktion är 60 s om personer kan se branden, alternativt
om det finns ett talat informativt utrymningslarm).
 När utrymningslarmet inte fungerar är tiden för detektion, beslut och reaktion på det
våningsplan där det inte brinner 120 s.
 Tid för förflyttning (beror av personantalet och den tillgängliga dörrbredden) och
beräknas med hjälp av ett flöde på 1 person/(s mdörrbredd).
Resultat

Erfordrat brandscenario nr 1
Vid brand på bottenplanet antas att huvudentrén blockeras. Vidare antas att inga personer
från det övre våningsplanet utrymmer via interntrappan till bottenplanet. Tillgänglig
utrymningsbredd från både bottenplanet och övre planet blir 1,2 m.
I samband med brand på övre plaetn blockeras interntrappan mot bottenplanet. Tillgänglig
utrymningsbredd från bottenplanet är 3,0 m och från övre planet kan endast trappan direkt till
det fria användas. Den tillgängliga utrymningsbredden här är 1,2 m. Eftersom gränsvärden för
kritisk påverkan inte överskrids på bottenplanet behövs ingen analys av utrymningsförloppet
där. I Tabell 19 redovisas tiden för utrymning för de olika scenarierna.
Tabell 19

Tid för utrymning för erfordrat brandscenario nr 1.

Scenario

Brandens
placering

Våning

Tid innan
förflyttning

Tid för
förflyttning

Total tid

#1

Bottenplan

Botten

60 s

250 s

310 s

Övre

60 s

200 s

260 s

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

60 s

200 s

260 s

#1

Övre plan
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Erfordrat brandscenario nr 4
Vid brand på bottenplanet antas att den bakre utgången blockeras. Vidare antas att inga
personer från det övre våningsplanet utrymmer via interntrappan till bottenplanet då
brandgasspridningen via trappan är relativt omfattande. Tillgänglig utrymningsbredd från
bottenplanet är 1,8 m och från övre planet är den 1,2 m.
I samband med brand på övre planet blockeras trappan till det fria, medan interntrappan mot
bottenplanet går att använda. Tillgänglig utrymningsbredd från övre planet mot bottenplanet
är 1,8 m. Eftersom gränsvärden för kritisk påverkan inte överskrids på bottenplanet behövs
ingen analys av utrymningsförloppet där. I Tabell 19 redovisas tiden för utrymning för de
olika scenarierna.
Tabell 20

Tid för utrymning för erfordrat brandscenario nr 4.

Scenario

Brandens
placering

Våning

Tid innan
förflyttning

Tid för
förflyttning

Total tid

#4

Bottenplan

Botten

60 s

170 s

230 s

Övre

120 s

200 s

320 s

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

60 s

130 s

190 s

#4

Övre plan

C.8 Värdering av säkerhet vid utrymning
Gällande förslag till utformning av brandskyddet
I Tabell 21 sammanställs resultatet av analysen av brandförlopp och analysen av
utrymningsförloppet i avsnitt C.7. Personsäkerheten utvärderas genom att man jämför tid till
kritisk påverkan vid brand med den tid som krävs för att utrymma byggnaden.
Tillfredsställande säkerhet innebär att utrymningen är avslutad innan gränsvärden för kritisk
påverkan överstigs. Säkerhetsmarginalen M (i Tabell 21) beräknas ur följande ekvation.
M = tkritisk − tutrymning
Tabell 21

Utvärdering av säkerhetsmarginal för utrymning vid brand.

Scenario Brandens
placering

Våning

Tid för kritisk
påverkan

Tid för
utrymning

Marginal

#1

Botten

320 s

310 s

+ 10 s

Övre

270 s

260 s

+ 10 s

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

240 s

260 s

- 20 s

Botten

360 s

230 s

+ 130 s

Övre

320 s

320 s

0s

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

260 s

190 s

+ 70 s

#1
#4
#4

Bottenplan
Övre plan
Bottenplan
Övre plan
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I Tabell 21 visas att säkerhetsmarginalen är tillräcklig för dem som befinner sig på
bottenplanet, medan säkerhetsmarginalen på det övre planet är otillräcklig. Den främsta
anledningen till detta är att en stor del av utrymningskapaciteten från det övre planet går via
interntrappan till bottenplanet, samtidigt som den stora öppningen mellan bjälklagen bidrar till
en ökad brandgasvolym och snabbare rökfyllnad. Utvärderingen i Tabell 21 visar att
säkerheten inte är tillfredsställande, utan brandskyddet på det övre våningsplanet behöver
kompletteras.
Förslag till förbättrad utformning av brandskyddet på övre plan
Tabell 21 visar att det som mest saknas 20 s för att säkerheten ska anses vara tillfredsställande
på det övre våningsplanet. Om utrymningstiden ska förkortas behövs ytterligare
utrymningsbredd, antingen genom att man breddar föreslagen trappa eller genom att den
kompletteras med en ny trappa. Det är också möjligt att vidta åtgärder som säkerställer att tid
för kritisk påverkan vid brand förlängs så att säkerhetsmarginalen blir positiv.

För att korta utrymningstiden med 20 s krävs att tiden för förflyttning blir 20 s kortare. För det
aktuella scenariot är den totala tiden för utrymning 260 s varav förflyttningstiden utgör 200 s.
Om denna tid maximalt får vara 180 s krävs en utrymningsbredd på 240 personer / 180 s =
1,33 m i stället för ursprungligt värde på 1,2 m.
Effekt av automatisk vattensprinkleranläggning
En automatisk vattensprinkleranläggning påverkar brandförloppet genom att släcka alternativt
kontrollera branden. I detta avsnitt undersöks om en sådan anläggning påverkar säkerheten på
ett sådant sätt att föreslagen utformning av utrymningsvägarna ger tillfredsställande säkerhet.
Utvärderingen görs efter principerna som beskrivs i denna vägledning.

Analys av brandförlopp
För att studera effekten av sprinklerinstallationen tas ett nytt erfordrat brandscenario nr 1
fram, vilket utgörs av en sprinklerkontrollerad brand. Beräkningar med Detact-t2 3
(aktiveringstemperatur 68˚ C, RTI-värde 50 (ms)1/2 och takhöjd 4,6 m, 12 m2 per
sprinklerhuvud) visar att sprinklersystemet aktiveras efter 160 s då effektutvecklingen är på
1 200 kW. Effektutvecklingen visas i Figur 12 nedan.

Evans D.D., Stroup D.W. Methods of Calculating the Response Time of Heat and Smoke Detectors Installed
Below Large Unobstructed Ceilings. NBSIR 85‐3167, National Bureau of Standards, Gaithersburg, 1985.

3
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Figur 12

Ursprunglig

Effektutveckling för sprinklerkontrollerad brand i jämförelse med ursprunglig
effektutveckling.

Ursprungligt erfordrat brandscenario nr 1 blir i denna analys erfordrat brandscenario nr 4.
Nedan ges en kortfattad beskrivning av de erfordrade scenarierna.
 Erfordrat brandscenario nr 1 och nr 4:1 utgörs av en sprinklerkontrollerad brand på
bottenplan samt en sprinklerkontrollerad brand på övre plan. Sotproduktionen vid
sprinklerkontrollerade bränder är 0,1 g/g och produktionen av kolmonoxid är 0,03 g/g.
Förbränningsvärmen är 40 MJ/kg. Effektutvecklingen visas i Figur 12.
 Erfordrat brandscenario nr 4:2 omfattar bränder både på bottenplanet och övre planet,
vilka kontrolleras av sprinkleranläggningen. Utrymningslarmet fungerar inte.
Dimensionerande brandförlopp är detsamma som för erfordrat brandscenario nr 1 ovan.

Beräkningar av tiden till kritisk påverkan för sprinklerkontrollerade bränder sker med samma
metod som redovisas i avsnitt 0. Ingen särskild hänsyn tas till släckverkan i
beräkningsmodellen, utan det är endast brandens effektutveckling som justeras manuellt. I
Tabell 22 nedan redovisas vid vilken tidpunkt som siktbarheten är 5 m.
Tabell 22

Tid till kritisk påverkan vid brand.

Brandscenario

Brandens placering

Tid till sikt < 5 m

# 1, 4:1

Bottenplan

Bottenplan: N/A 4
Övre plan: 450 s

# 1, 4:1

Övre plan

Bottenplan: N/A
Övre plan: 370 s

# 4:2

Bottenplan

Bottenplan: 360 s
Övre plan: 320 s

# 4:2

4

Övre plan

Bottenplan: N/A

Med N/A avses att gränsvärden för kritisk påverkan inte överskrids.
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Övre plan: 260 s

Analys av utrymningsförlopp
Analysen
av
utrymningsförloppet
påverkas
inte
av
den
automatiska
vattensprinkleranläggningen, utan resultaten i avsnitt 0 gäller även för dessa scenarier. För
enkelhetens skull återges resultaten i Tabell 23 nedan.
Tabell 23

Tid för utrymning.

Scenario

Brandens
placering

Våning

Tid innan
förflyttning

Tid för
förflyttning

Total tid

#1

Bottenplan

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

60 s

200 s

260 s

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

60 s

200 s

260 s

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

120 s

200 s

320 s

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

60 s

130 s

190 s

Botten

60 s

170 s

230 s

Övre

60 s

200 s

260 s

Botten

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

60 s

130 s

190 s

#1
# 4:1
# 4:1
# 4:2
# 4:2

Övre plan
Bottenplan
Övre plan
Bottenplan
Övre plan

Värdering av säkerhet
Värderingen av säkerheten vid brand görs med samma modell som redovisas i avsnitt 0, vilket
innebär att den tillgängliga tiden för utrymning (tid innan gränsvärden för kritisk påverkan
överskrids) jämförs med den tid som behövs för utrymning. Jämförelsen sker genom att man
beräknar säkerhetsmarginalen. Om säkerhetsmarginalen antar ett positivt värde uppfylls de
krav på tillfredsställande säkerhet som finns i byggreglerna.
Tabell 24

Utvärdering av säkerhetsmarginal för utrymning vid brand.

Scenario Brandens
placering

Våning

Tid för kritisk
påverkan

Tid för
utrymning

Marginal

#1

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

450 s

260 s

+ 190 s

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

370 s

260 s

+ 110 s

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

450 s

320 s

+ 70 s

#1
# 4:1

Bottenplan
Övre plan
Bottenplan
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# 4:1
# 4:2
# 4:2

Övre plan
Bottenplan
Övre plan

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

370 s

190 s

+ 180 s

Botten

360 s

230 s

+ 130 s

Övre

320 s

260 s

+ 60 s

Botten

Ej kritiskt

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övre

260 s

190 s

+ 70 s

Tabell 24 visar att säkerhetsmarginalen är positiv för samtliga scenarier med ett minsta värde
på 60 s. Eftersom säkerhetsmarginalen är positiv är också brandskyddets utformning att
betrakta som tillfredsställande. Utformning av brandskyddet enligt avsnitt C.2 kompletterat
med en automatisk vattensprinkleranläggning uppfyller byggreglernas krav avseende
utrymning vid brand.

C.9 Slutsats
Byggnadens brandskydd behöver kompletteras för uppfylla byggreglerna. Analysen visar två
möjliga förslag på utformning av brandskyddet.
•

Ökad total bredd på utrymningsdörrarna från 1,2 m till minst 1,33 m.

•

Installation av automatisk vattensprinkleranläggning medger att utrymning kan ske
innan kritiska förhållanden inträffar.

Kommentar:
Ur byggherrens perspektiv kan även andra aspekter vara relevanta att beakta, t.ex. det ökade
egendomsskydd som en sprinklerinstallation kan ge. När utformning av brandskyddet har
bestämts ska den färdiga verifieringen med slutresultat ingå i den brandskyddsdokumentation
som beskriver utformningen av den färdiga byggnaden.
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