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Vi lever i tider av snabb förändring, såväl tekniskt 
som socialt. Även om erfarenhetsbaserad kunskap 
fortsatt kommer att utgöra grunden för brand-
säkerhetsarbetet, pekar det mesta på att vi radi-
kalt behöver förstärka vår förmåga att snabbt ta 
fram ny kunskap och omsätta den i praktiken.
Just den accelererande förändringshastigheten var 
den trend som Brandforsks styrelse identifierade 
som mest betydelsefull under det strategiarbete 
som utfördes 2017.

Brandforsks 40-åriga historia innehåller ett otal 
goda exempel på forskningsresultat som gjort 
skillnad. Jag är själv skeppsbyggnadsingenjör från 
början och kan konstatera att dagens kryssnings-
fartyg aldrig kunde ha byggts om inte dim-
sprinklern utvecklats. Gissa vem som initierade 
och bidrog till denna utveckling?

Med avstamp i denna historik har vi under året 
tagit stora steg för att för att framtidssäkra verk-
samheten. Ett sådant steg är att verksamheten 
2019 överförs till Insamlingsstiftelsen Brandforsk. 
Denna förflyttning kommer att säkerställa vår 
långsiktighet, ge bättre möjlighet att utveckla vår 
nätverksstrategi och stärka vår förmåga att leve-
rera ny kunskap snabbare, bättre och med större 
nytta. Vårt framtidsfokus och nätverksinriktning 
avspeglas i den nya visionen: ”Tillsammans skapar 
vi en brandsäker framtid”

Framtiden är global. Under året har vi därför 
stärkt våra internationella kontakter.
Bland annat har ett samarbetsavtal tecknats med 

Fire Protection Research Foundation (FPRF) i 
USA. 

De kommande åren blir spännande. 2018 slutrap-
porteras det stora projektet om bostadsbränder, 
där Brandforsk har en koordinerande roll. Svensk 
brandforskning när den är som bäst. Samtidigt på-
går uppstartsfasen för en forskarskola för ”kom-
mundoktorander” inom brandsäkerhets- och 
räddningstjänstområdet. Forskarskolan siktar på 
att ge upp till 10 yrkesverksamma personer inom 
kommunal räddningstjänst möjlighet att forskar-
studera på halvtid under 4 år.

Brandforsk tar sig an framtidens brandutmaningar 
med förnyad energi!

Thomas Gell
Kanslichef, Brandforsk

Tillsammans skapar vi
en brandsäkrare framtid!

Under året har sex nya forskningsanslag om
totalt 3 044 tkr beviljats. Totalt har fem
forskningsprojekt avslutats under 2017.



BRANDFORSK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017                                        6

Brandstopp i modulbyggnader 

Bristande brandteknisk funktion hos byggnads-
tekniska detaljlösningar är ofta en starkt bidra-
gande orsak till brandspridning. Flera incidenter 
de senaste åren visar tydligt att byggsystem med 
hålrum kan ha stor inverkan på brandförloppet 
och medföra stora egen-domsskador i alla typer 
av byggnader. 

Befintliga rekommendationer om att brandstopp 
måste installeras i hålrum för att hindra att dolda 
bränder uppstår och sprids mellan brandceller 
följs tyvärr ofta inte inom praktiskt byggande. 
Två bränder i Sverige de senaste åren kan utgöra 
exempel, en brand i en betongbyggnad och en i 
en träbyggnad. I båda fallen var det en liten spis-
brand på översta planet, som spred sig först upp 
till vinden och sen neråt i byggnaden, vilket är mer 
ovanligt. Räddningstjänstens olycksundersökningar 
för bränderna redovisar flera brister i utförandet. 
Detta tyder på brist på verifieringsmetoder för 
den brandskyddande funktionen, kunskapsbrist, 
brist på regelverk och systematiska problem som 
kan leda till stora egendomsskador. 

Projektet syftade att utveckla en lämplig meto-
dik för att verifiera funktionen hos olika typer av 
brandstopp i byggnader, att dokumentera funktionen 

Avslutade
projekt 2017

hos några typer av brandstopp enligt relevant
metodik samt att ge underlag för riktlinjer om 
hur brandstopp ska utformas och användas. 

Provningsmetodiken för brandstopp har revi-
derats för att ta hänsyn till brännbara väggar i 
hålrum och eventuell temperaturökning i slutna 
hålrum. Provningarna visade att det finns en tydlig 
korrelation mellan brandstoppets storlek och 
temperaturen i slutna hålrum. Ett minsta tvärsnitt 
för brandstopp rekommenderas därför. 
Riktlinjer har tagits fram på basis av provningar. 
Dessa riktlinjer syftar till att visa hur funktionen 
hos olika typer av brandstopp i modulbyggnader 
kan verifieras och dokumenteras enligt reviderad 
metodik. Riktlinjerna innehåller följande punkter: 

• Grundkrav 
• Funktionskrav 
• Verifikationsmetoder 
• Exempel på produkter som uppfyller kraven 
• Kontroller 
• Övrigt



Validering och evaluering av FireFOAM

En ny programvara för fältmodellering av bränder 
är FireFOAM som är utvecklad av FM Global i 
USA och är baserad på OpenFOAM. FireFOAM 
är dock normalt inte använd på den svenska 
marknaden och kompetens om FireFOAMs funk-
tionalitet och använ¬darvänlighet är därför inte 
tillgänglig bland brandexpertis i Sverige. Fält-
modellering av bränder i Sverige utförs idag i 
största utsträckning med programvaran Fire
Dynamic Simulator (FDS), utgiven av National 
Institute of Standards and Technology (NIST) i 
USA. Det genomförda projektet med FireFOAM 
har utförts för att validera och evaluera Fire-
FOAMs styrkor och svagheter. 

Målet har varit att validera FireFOAM mot väl 
specificerade experimentella scenarier för att fast-
ställa dess noggrannhet att återspegla de experi-
mentella resultaten. FireFOAM har också jämförts 
gentemot FDS för att fastställa styrkor, svagheter, 
begräns¬ningar och möjligheter. Den erhållna 
kunskapen från projektet ska också utgöra en bas 
för att skapa en användargrupp för FireFOAM i 
Sverige. 

Det krävs mycket förkunskap for att använda 
FireFOAM, enbart kompilering av programmet 
är mycket komplicerat då både OpenFOAM och 
FireFOAM skall samverka. De tre metoderna för 
värmetransport fungerar bra i FireFOAM men 
förslag på förbättring av strålningsmodellen har 
tagits fram i projektet. 

De tre valideringsscenarierna visar tillfredsställan-
de bra överensstämmelse mellan simulering och 
experiment. Styrkan hos FireFOAM är främst i 
simulering av aktiverad sprinkler och sprinklerns 
inverkan på brandeffekten. 

Programmet är inte gjort for vanliga brandkon-
sultuppgifter då det t.ex. saknas enkla metoder 
för att simulera öppning av brandventilation och 
liknande. Beräkningstiden i FireFOAM är längre
än för motsvarande scenario i FDS

Brandkrav på fasader

Projektet syftade till att ta fram data för det 
europeiska arbetet med att utveckla metodik för 
provning, provningsmetoder och klassificering av 
fasadsystem. Projektet fick en naturlig uppväxling 
med de fasadförsök som genomfördes i Zagreb 
enligt brittisk standard där SP deltog för att bidra 
med extra instrumentering vilket gav unik data för 
jämförelse mellan provningsmetoder. Fasadproven 
i Zagreb var en möjlighet att genomföra förhållan-
devis många test under kontrollerade former till 
en rimlig kostnad. 

Syfte har varit att utreda väsentliga skillnader 
mellan testmetoder, undersöka mera i detalj vad 
som behöver vara med i ett fasad som fönster, 
genomföringar mm och vad som behöver mätas 
och dokumenteras under ett fasadprov. 

I de skarpa test med två testserier om tre prov 
vardera framkom att det finns betydande variatio-
ner på grund av väder och vind för de prov som 
utfördes utomhus och därmed är åter upprep-
bara prov svåra. Vidare fann forskarna att det 
är essentiellt att hela fasadsystemet provas och 
byggs enligt instruktionerna. Här har geometrin 
på fasaden betydelse och då speciellt tjockleken. 
Man har också utrett hur variationer i väder, vind 
och brandlast påverkar resultaten.

 
Framgångsfaktorer vid bostadsbränder

För att förstå vilka åtgärder som potentiellt kan 
påverka antalet omkomna i bostadsbränder finns 
i huvudsak två olika angreppssätt. Den första är 
att studera riskgrupperna, identifiera riskfaktorer 
och angripa dessa. Det andra angreppssättet är 
att studera skyddsfaktorerna, dvs de faktorer som 
föranlett att en brand förhindrats, minimerats, 
hanterats eller där personen lyckats fly. Genom 
att studera olika perspektiv på bostadsbränder 
har detta projekt anammat det andra alternativet. 
Projektet har syftat till att förstå vad som känne-
tecknar sådana brandsituationer som karakterise-
ras som framgångsrika. Målsättningen har varit att 
genom tre angreppssätt identifiera framgångsfak-
torerna från delvis överlappande underlag. 
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Från enkätanalysen kan följande skyddsfaktorer 
identifieras: att vara äldre (65+ år), att ha medel-
inkomst, att leva i ett barnlöst hushåll samt att ej 
vara frånskild. 
Från analys av insatsstatistik, databasen över 
bostadsbränder och intervjustudien konstateras 
att fungerande brandvarnare, närhet till räddnings-
tjänst och den enskildes förmåga att tidigt agera 
för att bryta händelseutvecklingen är exempel på 
egenskaper som gynnar ett framgångsrikt utfall. 
Arbetet redovisas i en sammanfattningsrapport 
samt i tre delrapporter. Samtliga ger en tydlig be-
skrivning av framgångsfaktorer och ger inriktning 
för fortsatt forskning för att minska skador till 
följd av brand i bostad.

 
Gröna Tak – Ur en brandteknisk synvinkel

Gröna taktäckningsalternativ är något som ökat i 
popularitet inom byggbranschen under de senas-
te åren och efterfrågan på gröna tak är ständigt 
växande. De gröna taken innebär flera fördelar 
ur miljösynpunkt och ger därför höga poäng i de 
flesta miljöklassningssystem som många byggpro-
jekt numera använder sig av. Ur brandskydds-
synpunkt innebär däremot gröna tak i många fall 
en problematik, då många önskvärda typer inte 
uppfyller kraven i den testmetod som anges enligt 
Boverkets Byggregler. Om ett tak inte uppfyller 
de förenklade kraven så kan så kallad analytisk 
dimensionering tillämpas för att visa att brand-
skyddet ändå uppfyller byggreglernas funktions-
krav. För att kunna utföra en sådan dimensione-
ring behövs dock viss kunskap om materialet och 
dess egenskaper vid brand. 

Syftet med detta projekt var att öka kunskaps-
nivån kring brandskydd i gröna tak genom en 
litteraturstudie kombinerat med vissa genomförda 
brandtester. 

Målet med projektet var att redovisa befintlig 
kunskap samt att ta fram rekommendationer 
kring hur bränder och risk för brandspridning i 
gröna tak skulle kunna bedömas ur brandteknisk 
synvinkel. Utifrån litteraturstudien kan slutsat-
serna dras att bränder och brandskydd i gröna 
tak är ett relativt outforskat område. Det finns 

en rad standarder i andra länder som behandlar 
skyddsåtgärder för att motverka omfattande 
bränder i denna typ av tak, men det verkar som 
att alla dessa är baserade eller inspirerade av ett 
och samma grunddokument. Ingen forskning har 
kunnat identifierats som bas till de rekommenda-
tioner som ges. 

Utförda försök kopplade till denna litteraturstudie 
visar att gröna taktäckningar sannolikt är relativt 
svårantändliga under stora delar av året.

Dock är de sannolikt lättare att antända under 
andra delar av året. Det kan även konstateras att 
det finns åtgärder som kan vidtas för att en brand 
i ett grönt tak inte ska bli omfattande samt för att 
motverka brandspridning till eller från taket. 
I rapporten redogörs även för en möjlig beräk-
ningsgång som skulle kunna tillämpas för att upp-
skatta konsekvensen vid en brand i ett grönt tak. 
Ett exempel där denna beräkningsgång tillämpats 
redovisas också.

Rapporter och infoblad finns att 
ladda ner på www.brandforsk.se



Inom de kommunala räddningstjänstorganisa-
tionerna finns idag mycket få yrkesverksamma 
personer med forskarerfarenhet. Detta kan antas 
leda till ett glapp mellan forskarvärld och praktik. 
Bristen på personer med förståelse för ”båda 
världarna” riskerar leda till en alltför låg prak-
tisk utväxling av pågående forskning. Och till att 
svensk räddningstjänst får problem att hålla jämna 
steg med den allt snabbare utvecklingen.

Att skapa förutsättningar för ett antal yrkesverk-
samma praktiker att genomgå grundläggande 
forskarstudier, och på så sätt skapa en kader av 
praktiknära ”forskningsambassadörer”, bedöms 
därför som en viktig framtidsinriktad åtgärd. 
Brandforsk har därför tagit initiativ till en nationell 
forskarskola inom brandsäkerhets- och räddnings-
tjänstområdet. Inom ramen för denna kommer 
upp till 10 yrkesverksamma att som ”kommun-
doktorander” erbjudas möjlighet att genomgå 
licentiat-utbildning på halvtid under 4 år. Under 
2018 sker förberedelse och antagning med sikte 
på att forskarskolan ska starta i början av 2019.

Brandforsk startar 

forskarskola för 

kommunal räddningstjänst
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En rapport som beskriver 
Forskarskolan finns 
på www.brandforsk.se



Bostadsbränder och äldre personer - tvärve-
tenskapliga framgångsfaktorer för reducering 
av döda och svårt skadade 

Trots stora nedgångar, är brand-relaterad dödlig-
het fortfarande ett omfattande problem i Sve-
rige, i synnerhet vad gäller bostadsbränder och 
riskgruppen äldre. För att minska antalet äldre 
som omkommer i bostadsbränder kan flera olika 
strategier anammas. Traditionellt har tekniska lös-
ningar i hemmet prioriterats och fokus har varit 
på att identifiera riskfaktorer och individers ut-
satthet. Även om denna strategi varit framgångsrik 
för populationen i stort, har effekten bland äldre 
varit mindre tydlig. Därför ämnar detta projekt 
att anamma en mer holistisk ansats där fokus 
inte bara är på individperspektivet utan där också 
meso- och makronivån i samhället inkluderas 
samt att hela MTO perspektivet finns med. Dess-
utom kommer detta projekt fokusera på att leta 
efter framgångsfaktorer, dvs varför dödsfall inte 
skedde, för att identifiera potentiella framtids-in-
terventioner. I och med den holistiska ansatsen 
bygger detta projekt på en tvärveten-skaplig och 
tvärdisciplinär projektgrupp.

Beviljade  
projekt under 
2017
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Brandsäker inredning i ett cirkulärt och håll-
bart perspektiv 

Lös inredning, t ex stoppade möbler, sängar och 
textil, har stor betydelse för brandutveckling i bo-
stadsbränder. Flamskyddsmedel används ofta för 
att förbättra brandskyddet i inrednings-produkter, 
men några varianter har visat sig vara hälso- och 
miljöskadliga. Flamskyddsmedel kan också påverka 
kvalitet, komfort och möjligheter för materia-
låtervinning. Brandsäkerhet och miljöhänsyn är 
därför viktiga faktorer som ofta ställs mot varan-
dra, vilket gör det viktigt att främja utveckling av 
trygg och brandsäker inredning som är miljövänlig 
genom hela livscykeln. Projektets huvudmål är 
att generera ny kunskap om hur brandsäkerhet 
kopplat till lös inredning i bostäder kan förbättras 
genom produkter som uppfyller krav som ställs 
till hållbarhet och cirkularitet. Projektet omfattar 
litteraturstudie, workshops, intervjuer, brandprov-
ning och analyser och ska mynna ut i förslag på 
hur olika inredningsprodukters brandegenskaper 
kan förbättras på ett miljövänligt, hållbart och 
kostnadseffektivt sätt.

Ansökningar med 
projektbeskrivning för alla 
pågående projekt finns på 
www.brandforsk.se



Dammexplosioner 

Projektet utgör en förstudie för att kartlägga de 
risker som förekommer ute i metallbearbetande 
industri där alstrat damm kan leda till dammex-
plosioner, vilket har visat sig kunna få allvarliga 
konsekvenser. En genomgång av inrapporterade 
olyckor kommer att genomföras för att identi-
fiera intressanta incidenter, kompletterat med 
bl a litteratursökning. Genom olycksutredningar 
kommer vi att identifiera typiska händelseförlopp 
och specifika orsakssamband samt studera vilka 
åtgärder som vidtagits för att reducera riskerna 
till följd av den inträffade olyckan. Tillgänglig data 
kring materialkaraktärisering/explosionsdata av 
vanligt förekommande material/damm kommer 
också att sammanställas. Projektet kommer att 
redovisas i form av en SP-rapport där slutsatser 
och lärdomar av inträffade olyckor sammanställs 
på ett sätt som är direkt tillämpbara för olika in-
tressenter. Redovisning kommer också att ske på 
något lämpligt seminarium och genom en artikel i 
lämplig branschtidskrift.

Brandsäker energilagring 

Syftet med förstudien är att kartlägga och dra upp 
ramarna för området Energilagring, för att dels 
studera aktuella trender, dels beskriva området 
och dess utmaningar och lämpliga avgränsningar 
på ett sådant sätt att resultatet kan ligga till grund 
för en större studie av säkerheten i samband med 
olika typer av energilagring. Vi har kallat området 
för ”Energilagring” för att kunna inkludera t.ex. 
batterier. Det inkluderar emellertid även t.ex. 
bränslen och avfall. På detta vis kan vi utgå från 
och vidareutveckla det arbete som redan finns 
gjort inom ramen för det tidigare föreslagna 
forskningsprogrammet om Brandsäker lagring av 
bio- och avfallsbränslen, och även ta hänsyn till 
nya trender och utvärdera hur området ska av-
gränsas.  Förstudien kommer att genomföras från 
augusti till december 2017. Arbetet kommer även 
att utgöra underlag för en workshop inom områ-
det som genomförs tillsammans med Brandforsk.
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RVR-förstudie - Nyttoanalys 

Det finns goda skäl att anta att restvärdesarbetet 
är en verksamhet med mycket hög samhällsnytta. 
Erfarenheter från kostnads-nyttoanalyser inom 
andra delar av brand- och räddningsområdet 
pekar på att särdeles hög nyttokvot erhålls för 
insatser med liknande typ av verksamhetslogik; 
dvs målinriktade aktiviteter som genomförs en-
dast när de behövs. I dagsläget figurerar ett antal 
uppgifter om restvärdeverksamhetens förmenta 
nytta. Dessa är troligen dåligt underbyggda.
För att på ett vederhäftigt sätt kunna motivera 
den nuvarande verksamheten, kunna veta under 
vilka omständigheter och i vilka fall nyttan är 
störst samt för att kunna finna goda argument för 
verksamhetens expansion, har en förstudie inletts. 
Syftet med förstudien är att ge ett teoretiskt 
underlag samt anvisa metodik och datakällor mm 
inför en kommande huvudstudie. 

Anlagd Brand - Uppföljningsstudie 

Efter den stora satsningen kring anlagda bränder 
i skolor som avslutades 2013, startas en uppfölj-
ningsstudie för att utvärdera projektets effekter 
och framgångsfaktorer. Projektet kommer att 
innehålla studie av inträffade bränder sedan  
tidigare projekt där insatsrapporter samt för-
säkringsinformation ger djupare insikt i hur om-
fattning och kostnader av anlagda skolbränder ser 
ut nu och eventuellt skiljer sig från tiden före det 
förra projektet. Dessutom kommer en fallstudie 
att genomföras liknande den i det tidigare pro-
jektet. Därefter kommer intervjuer med kom-
munrepresentanter och försäkringsindustrin att 
genomföras för att se hur man använder kuns- 
kapen från det tidigare projektet. Man kommer 
att studera ny teknik som tillkommit sedan det 
förra projektet plus att kostnadsförändringar 
sedan förra projektet kommer att kontrolleras 
för att se om tidigare kostnads/nyttoanalyser fort-
farande är relevanta. Sist kommer en övergripan-
de analys att genomföras avseende hela arbetet 
och ett riskindexsystem kommer eventuellt att 
utformas om det bedöms vara ett effektivt verk-
tyg. Projektet kommer att genomföras under en 
period av ca 18 månader. 



Innovativt brandskydd i det digitala samhället

Den pågående digitalisering och snabba utveck-
lingen av nya områden som ”sakernas internet”, 
Big data, miniatyrisering av sensorer, artificiell 
intelligens med mera, har potential att på ett av-
görande sätt förändra möjligheterna till ett ”smart 
brandskydd”. Det är en angelägen uppgift att 
kunna följa denna utveckling för att kunna utnyttja 
dess inneboende potential. 

Resilient brandskydd i ett systemperspektiv - 
är brandskyddsåtgärderna i balans? 

Genom den disciplinära sönderstyckningen av 
flertalet forskningssatsningar i form av studier syf-
tande till förbättringen av begränsade delsystem, 
finns en uppenbar risk för suboptimering och att 
insikten om helheten och harmonin i avvägningen 
mellan olika delar av det samlade brandskyddet 
saknas. Ett tydligt exempel utgörs av relationen 
mellan design- och bruksskedet liksom effektivite-
ten i befintliga tillsyns- och kontrollsystem. 
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Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen 
- brandsäkerhetsmässiga utmaningar i omr-
ställningen 

Agenda 2030 kommer att leda till en massiv 
omställning av bland annat bränsle- och energiför-
sörjning. Mycket tyder bland annat på att vi är på 
väg in ”elsamhället 2.0”, med lokal energiproduk-
tion med hjälp av solcellsteknik och batterilagring. 
Ny byggteknik med tätare hus kan förväntas 
och en fossilfri fordonsflotta kommer att var en 
realitet inom 15 år. Återvinningsströmmarna av 
allt fler materialslag kan antas öka. Detta innebär 
potentiellt stora brandsäkerhetsmässiga utmaning-
ar och det blir alltmer viktigt att proaktivt förstå 
och beakta dessa. 

Brandsäkerhet för en åldrande befolkning. 
Kvarboende och vård i hemmet - utmaningar 
och lösningar

Den demografiska utvecklingen och den allmän-
na samhällsutvecklingen pekar tydligt på ett allt 
längre kvarboende. Det finns indikationer på 
att ”vårdkedjan” i kommer att utstäckas till att 
omfatta att patienter kan vara ”inlagda” i hemmet. 
Den aktuella gruppens sårbarhet och samhällets 
begränsade resurser ställer stora utmaningar på 
ett kostnadseffektivt och individanpassat brand-
skydd.

Prioriterade områden under 2017
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Brandforsk vinner internationellt pris 
för sina forskningsinsatser
Brandforsk blev en av 2017 års vinnare i The 
Society of Fire Protection Engineers (SFPE) årliga 
uttagning.  SFPE har en lång tradition av att upp-
märksamma organisationer och företag för deras 
forskning och engagemang inom brandsäkerhets-
området och delar varje år ut ett pris för olika 
forskningsinsatser.  

Varje år får SFPE:s medlemmar nominera kandida-
ter som de känner förtjänar utmärkelsen genom 
att de bidragit med forskning som påverkat 
brandsäkerhetsområdet och de som arbetar med 
brandskydd. 2017 var Brandsforsk en av vinnarna 
och tilldelades utmärkelsen på en prestigefull gala 
i Montreal, Canada. 

The Society of Fire Protection Engineers (SFPE®) 
bildades 1950. Det ät ett professionellt nätverk 
som representerar de som verkar inom brand-
säkerhetsområdet. Nätverket har idag över 
4,500 medlemmar. Syftet med nätverket är att 
uppmärksamma och förbättra forskningen inom 
brandsäkerhetsområdet för att upprätthålla en 
hög etisk standard inom området och att upp-
muntra kvalificerad utbildning inom brand-
säkerhet. 

Läs mer på www.sfpe.org


