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1979 bildades Brandforsk som svar på behovet av ett gemensamt organ för att 
initiera och finansiera forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. 
Brandforsk är samhällets, försäkringsbolagens och näringslivets gemensamma 
organ för att starta, bekosta och följa upp forskningsprojekt inom området. Under 
de 35 år som Brandforsk verkat har vi satsat ca 230 miljoner kronor i olika projekt.

Försäkringsbolagen uppskattar att bränder kostar samhället cirka 5,7 miljar-
der kronor varje år (självrisker och oförsäkrade risker tillkommer). Den gemen-
samma satsningen på och utvecklingen av Brandforsk har haft stor betydelse för 
den snabba utvecklingen av kunskap inom brandskyddsområdet i Sverige och är 
en starkt bidragande orsak till att svensk brandforskning är i världsklass inom 
flera olika områden. 

Sverige är ett föregångsland 
Brandforskning i Sverige har en unik ställning ur ett internationellt perspektiv. 
Sverige har varit och är ett föregångsland när det gäller införande av funktions-
baserade brandskyddskrav, brandingenjörsutbildning, avancerade brandmodel-
ler med mera, till stor del genom stöd från Brandforsk. Mycket av den forsk-
ning som bedrivits har varit direkt tillämpbar som underlag till regelverk eller 
utveckling av nya sätt att påverka brandsäkerheten. Här är några exempel på 
forskning som Brandforsk varit med och finansierat: 

•  Brandforskprojekten har i hög grad påverkat både byggande och byggreg-
ler och utan stöd från Brandforsk hade det funktionsbaserade synsättet på 
brandteknisk projektering inte varit så utvecklat som det är idag. 

•  Den akademiska utbildningen till Brandingenjör startade 1986 vilket inne-
bär att den är näst äldst i världen. Det har lett till att Sverige har en unik 
ställning inom utbildning och forskning när det gäller risk och säkerhet. 
Här har Brandforsks insatser varit betydelsefulla.

•  Utvecklingen av europeiska brandtekniska harmoniserade provnings- och 
certifieringsregler liksom utvecklingen av Eurokoder för dimensionering av 
konstruktioner har delvis baserats på svensk forskning som finansierats av 
Brandforsk.

•  Släckmedelscentralen (SMC AB) bildades 1994 av oljebolagen som ett 
resultat av långvarig forskning delvis finansierad av Brandforsk.

•  Stora forskningsinsatser inom området undermarksanläggningar och tunn-
lar har bekostats av Brandforsk vilket inneburit att Sverige blivit världsle-
dande inom området. Flera brandförsök i fullskala och mindre skala har 

Forskning är nödvändig för att driva utvecklingen 
framåt inom alla områden� Samhället förändras  
ständigt� Det betyder att allt skydds- och säkerhets-
arbete behöver anpassas till nya behov, krav och 
önskemål�

Brandforskning 
behövs i framtiden

➔

Brandforskning i Sverige 
har en unik ställning ur ett 
internationellt perspektiv. 
Sverige har varit och är ett 
föregångsland när det gäller 
införande av funktionsbase-
rade brandskyddskrav. Men 
vi kan inte slå oss till ro med 
detta, forskningen måste 
fortsätta in i framtiden.
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genomförts för att studera bland annat brandens utveckling och storlek, 
inverkan av tunnelns lutning, geometri och ventilation samt funktionen av 
aktiva och passiva brandskyddssystem.

•  Brandforsks långsiktiga stöd till svensk träforskning har bland annat re-
sulterat i utformningen av flervåningshus med trästomme och träfasader i 
flervåningshus med mera.

•  Analytisk utrymningsdimensionering ingår som en självklar del i modern 
brandskyddsprojektering. Kunskaper hämtade direkt ur ett flertal Brand-
forskprojekt, till exempel hur olika människor reagerar på utrymningslarm 
och hur man uppfattar olika skyltar, används dagligen vid denna typ av 
beräkningar. 

•  Först i slutet på 1990-talet kom projekt kring människa-teknik-organisation 
igång. Sedan dess har flera betydande projekt genomförts, bland annat 
kring hur man organiserar sitt brandskydd för bäst växelverkan mellan 
människa och teknik på till exempel Ringhals.

•  Under perioden 2008-2012 genomfördes ett brett program om anlagda 
bränder och då framför allt i skolor. Programmet initierades av Brandforsk. 
Resultaten är nu på väg att tillämpas i flera kommuner och redan den ökade 
medvetenheten verkar ha fått till resultat att antalet anlagda bränder i skolor 
och kostnaden för dem gått ner de senaste åren.

Nya behov ställer krav
Samhället är under ständig förändring, nya trender och nya behov bekräftar att 
en långsiktig satsning på brandforskning är fortsatt viktig.

Det nya forskningsprogrammet bygger vidare på en gedigen bas från tidigare 
programperioder. Samtidigt ska det möta en framtid med nya material, nya 
avancerade konstruktioner, nya alternativa bränslen och nya avancerade anlägg-
ningar med många olika funktioner i samma anläggning. Det finns även ett stort 
behov av att utveckla aktiva och passiva skyddssystem. Stora infrastruktursats-
ningar blir alltmer komplexa och sinsemellan beroende av varandra. Det är bl.a. 
en fokusfråga för europeiska forskningsprogram

Strävan mot en hållbar utveckling, hänsyn till klimatfrågor, utveckling av 
förnyelsebara råvaror med mera innebär att många brandtekniska problem upp-
står som kräver ny kunskap.

Vårt samhälle förändras också kontinuerligt med åldrande befolkning, mig-
ration, urbanisering, nya typer av kriser etc. Dessa förändringar ställer krav på 
nya lösningar och nya metoder för att säkerställa brandsäkerheten i samhället. 

Vad kan vi lära av incidenter med små eller inga skador?
I statistiska jämförelser blir det uppenbart att det finns faktorer som leder till 
brand eller förhindrar brand. Det går att se skillnader mellan stadsdelar, kom-
muner och länder. I olika sammanhang brukar det framhållas att Sverige är 
”världsmästare” i grenen anlagda skolbränder, och i en nyligen avslutad forsk-
ningssatsning om anlagda bränder pekades på en rad faktorer som kan ligga 
bakom de anlagda bränderna. Men vad utmärker skolor där det sällan eller 
aldrig brinner?

Årligen inträffar uppskattningsvis 23 000  bränder i bostäder i Sverige och 
den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000  av dessa. Mörkertalet 
när det gäller brandtillbud är stort. Bränder som den boende släcker själv eller 
som av annan anledning inte leder till räddningsinsats är svårfångade i statisti-
ken. För andra typer av bränder och byggnader är sifforna lika svårfångade.

Ser man enbart till de ca 6000 bränder som räddningstjänsten larmas till är 
ungefär en tredjedel  av bränderna släckta (aktivt eller passivt) vid räddnings-
tjänstens framkomst. De flesta bostadsbränder har trots allt en ”lycklig” utgång 
och i många fall blir räddningstjänsten aldrig inblandad. Vad kan vi lära från 
alla de bostadsbränder där samhällets insatser inte har behövt ingripa – det vill 
säga där de drabbade agerat själva? ➔

Samhället är under ständig 
förändring och med det 
ställs brandforskningen 
alltid inför nya utmaningar. 
Nya trender och nya behov 
gör en långsiktig satsning på 
brandforskning viktig.
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till Brandforsk ska innehålla en beskrivning av vad som är nytt eller innova-
tivt med idén som föreslås, vilken nytta resultatet kommer att göra i samhället 
och vem som kommer att få nytta av dem samt slutligen redogöra för att den 
sökande gruppen har tillräcklig kompetens för att genomföra det man avser. 
I regel utförs forskningen vid Universitet och högskolor, forskningsinstitut, 
enskilda företag eller kommunal räddningstjänst.

Ansökningshandlingarna skickas på remiss till ett antal fasta instanser, en 
forskargrupp samt sakkunniga inom ämnet. De bedömer ansökan mot bakgrund 
av behov av forskning och utveckling inom området, annat arbete, vetenskaplig 
och praktisk betydelse av förväntade resultat och om detta är forskning som 
Brandforsk ska prioritera.

Brandforsks styrelse träffas fyra gånger per år. Vid två av dessa möten 
beslutas vilka forskningsprojekt som ska beviljas anslag. Styrelsen består av en 
ordförande och högst 14 ordinarie ledamöter.

Ordföranden utses av Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse. Ledamö-
terna utses av medlemmarna på årsstämman. 

Våra medlemmar gör forskningen möjlig
Brandforsk är en ideell organisation som finansieras av våra medlemmar. Bland 
medlemmarna finns idag försäkringsbolag, kommuner, näringsliv och staten 
(via bl.a. MSB). Medlemmarnas engagemang är grunden för Brandforsk att 
fortsätta sitt viktiga arbete och bidra med angelägen kunskap för ett brandsäk-
rare Sverige.

Som medlem bidrar ditt företag eller organisation aktivt till att:
• minska antalet döda och skadade i bränder
• begränsa bränder till antal och storlek
• öka brandpersonalens skydd och säkerhet
• minska miljöpåverkan från brand och brandskydd
• utveckla internationellt standardiserings- och harmoniseringsarbete
• bevara historiska byggnader och kulturarv

Som medlem får du:
• påverka forskningens inriktning
• kontinuerlig kontakt med det senaste inom brandforskningen
• möjlighet att delta i referensgrupper för forskningsprojekt
• medverka i utvecklingen av forskningsprogrammet

Huvudmålet: forskning som gör nytta
Förutom satsningen på särskilt riktade forskningsprogram kommer Brand-
forsks basverksamhet fortfarande att vara baserad på forskningsprogrammet. 
Programmet bygger på en gedigen forskningsbas från tidigare programperioder 
samtidigt som det utvecklas för att möta framtida behov.

Målet för perioden 2015–2018 är att kunna finansiera angelägen tillämpad 
forskning inom våra problemområden. Ökat fokus kommer att läggas på infor-
mationsspridning av forskningsresultaten. 

Forskning om brandsäkerhet går att dela upp på många sätt. Brandforsks 
vilja är att täcka hela brandområdet. För att förtydliga och konkretisera vad 
vi menar är i behov av forskning och kunskapsutveckling har vi delat upp 
programmet i sju olika problemområden. Områdena beskrivs på de följande 
sidorna. Det finns överlappningar mellan områden och i en del beskrivningar 
finns mål som kan vara aktuella för flera områden. Ansökningar om projekt 
som kombinerar flera mål är naturligtvis välkomna.

Det finns flera olika faktorer som påverkar om det börjar brinna eller inte. 
Individen har en central roll beroende på både påverkbara (livsstil) och icke-på-
verkbara (ålder, kön) sociodemografiska faktorer men även orsaken till branden, 
bostadens utförande, det tekniska brandskyddet och brandbekämpningsåtgärder 
kan påverka branden och därmed de skador och konsekvenser som uppstår. 
Varför kunde branden begränsas? Hur har de drabbade agerat?

Inom kriminologin är situationell brottsprevention ett begrepp – d.v.s. 
insatser för att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situations-
bundna och riktar sig mot specifika situationer där brott begås. Finns samma 
preventionsmöjligheter, både situations- och miljöanpassade inom brandområ-
det?

I den mån det är möjligt så skulle det vara av stort värde om det gick att 
identifiera faktorer eller kombinationer av faktorer som är karakteristiska för 
miljöer som inte brinner. I dagsläget känner vi till ett flertal enskilda faktorer 
som innebär ökad risk för brand. Frånvaron av dessa riskfaktorer är förstås 
gynnsam men frågan vilka de gynnsamma faktorerna för att brand inte skall 
uppstå är, och om de t.o.m. kan motverka de ogynnsamma faktorerna. Den 
här frågeställningen behöver utvecklas utifrån ett vetenskapligt perspektiv där 
utgångspunkten kan vara att ta reda på varför det inte brinner mer än vad det 
gör idag. 

Brandforsk har satsat 230 miljoner
Sedan starten 1979 har Brandforsk satsat mer än 230 miljoner kronor fördelat 
på hundratals projekt inom sju prioriterade problemområden inom det ordinarie 
forskningsprogrammet.

För att kunna belysa mer komplexa frågeställningar under längre tid har 
verksamheten utvecklats till att även verka som forskningsmäklare för särskilda 
program där det bedöms finnas goda möjligheter att kunna samla finansiärer 
och forskare kring gemensamma intresseområden.

Bränder i boendemiljö är nu ett tematiskt område som MSB och Brandforsk 
driver gemensamt. 2014–2018 bedrivs ett långsiktigt projekt att kartlägga vilka 
faktorer som påverkar varför det brinner i bostäder och vilka som oftast är 
drabbade. 

Forskningsråd ger förankring
Forskningsrådet etablerades under 2007 som ett led i utvecklingen att bättre 
kunna identifiera forskningsbehov och angelägna kunskapsområden. Rådet 
fungerar som en ”tankesmedja” där man följer med i utvecklingen och fångar 
upp nya viktiga forskningsområden både för att inkludera dessa i framtida pro-
gram och som kandidater för särskilt riktade satsningar.

Dessa särskilda satsningar utreds sedan genom en förstudie för att eventuellt 
ingå i ett specifikt forskningsprogram. Det är Brandforsks uppgift att knyta 
finansiärer till dessa särskilda program.

Öppnar för riktade satsningar
Brandforsk finansierar dels projekt inom det ordinarie forskningsprogrammet, 
dels delar av större projekt. Anslaget till ett typiskt Brandforskprojekt är från 
några hundra tusen upp till en miljon kronor. Genom Brandforsks möjlighet att 
koppla samman intressenter med behov med forskare som kan lösa uppgiften 
kan större forskningssatsningar finansierade av Brandforsk tillsammans med 
andra finansiärer realiseras.

Ansökningsprocessen
Brandforsk skapar, med hjälp av forskningsrådet, ett forskningsprogram för 
varje period. Där anges på ett generellt sätt vilka områden som kan finansie-
ras. Utöver det är tanken att Brandforsks styrelse kan prioritera och fokusera 
verksamheten för kortare perioder, ett till två år. De ansökningar som skickas 

Ta del av tidigare 
forskning
Tidigare forskningsresultat 
finns på www.brandforsk.se

Vill du bli 
medlem?
Kontakta kansliet för mer 
info eller läs mer på www.
brandforsk.se

Sju problem-
områden
1.  Värdering av brandskydds-

åtgärder
2.  Samspelet mellan män-

niska, teknik, organisation 
och samhälle

3.  Brandskydd i byggnadsverk
4.  Brandskydd i transport-

medel
5.  Aktiva brandskyddssystem
6.  Brandskydd och risker i 

industriell verksamhet
7.  Brand och miljö

7
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Samhället satsar stora resurser varje år för att skydda sig mot 

bränder. Dessa åtgärder gör med största sannolikhet stor nytta 

i att förhindra och minska konsekvenserna av en brand, men 

hur kan vi veta vilka åtgärder och kombinationer av åtgärder 

som ger det effektivaste resultatet? Målsättningen är att ut-

veckla metoder och verktyg för att värdera nyttan med brand-

skyddsåtgärder, inte minst för att kunna jämföra åtgärder för 

att hantera vardagens olyckor och åtgärder för att hantera stora 

och omfattande olyckor. Läs mer på nästa sida. ➔

VÄRDERING AV BRANDSKYDDSÅTGÄRDER  | OMRÅDE 1

Hur mycket är 
mormors liv värt?
Brandsäkerhet handlar om att skydda investeringar 
och kulturvärden, men kanske allra mest om att 
bevara liv och hälsa� Hur kan vi avgöra hur mycket 
det får kosta?
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Bostadsbränder ett omfattande problem 
Varje år inträffar ungefär 26 000 bränder i Sverige som leder till räddningsin-
satser från kommunal räddningstjänst. Utöver dessa inträffar det mängder av 
bränder där den drabbade eller någon i den direkta omgivningen hanterar situa-
tionen så att skadorna minskas eller uteblir. I dessa fall larmas aldrig räddnings-
tjänsten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppskattar att 
det totalt inträffar minst 23 000 bostadsbränder varje år i Sverige. Vid nästan 
6 000 av dessa larmas den kommunala räddningstjänsten, vilket innebär att det 
blir en räddningsinsats vid ca var fjärde brand i en bostad. Utifrån att det finns 
ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige så genomförs det alltså cirka 1,3 räddningsin-
satser per 1000 bostäder årligen. Detta innebär att bostadsbränder kan ses som 
ett omfattande problem i Sverige idag. 

De senaste tio åren har i medeltal 115 personer årligen omkommit vid brän-
der i Sverige. Över 80 % av dessa har befunnit sig i en bostad, vilket innebär att 
det omkommer minst 90 personer årligen i bostadsbränder. De människor som 
omkommer i bränder är ofta i någon mening sårbara. Det kan vara oförmåga 
att hantera eld, att släcka en mindre brand eller att utrymma. Kombinationen 
oförmåga att hantera en brand, rökning och hög ålder eller alkoholkonsumtion 
ökar skadeutfallet. Risken för att omkomma i en brand ökar exempelvis kraftigt 
med stigande ålder.

Lägre risk i södra Europa 
EU Fire Safety Network är en samverkan mellan ett antal nationella brandmyn-
digheter inom unionen. De redovisar att genomsnittet för det årliga antalet döda 
i brand för länderna i norra Europa är mellan 1 och 2 döda per 100 000 invå-
nare. I södra och mellan-Europa dör bara mellan 0,5 och 1 person i brand per 
100 000 invånare. Baltstaterna har högst antal döda i brand i Europa. Där dör 
det mellan 7 och 9 personer per 100 000 invånare. De flesta omkommer i sina 
bostäder. (se www.msb.se.) 

Även om de flesta som dör i bränder omkommer i bostaden, så finns det en 
stor potential för dödsbränder i publika lokaler. I sådana lokaler är risken stor 
för många skadade och döda vid samma brandtillfälle. 

Bränderna kostar 5,7 miljarder per år 
MSB bedömer att samhällets kostnader till följd av bränder är ungefär 5,7 mil-
jarder kronor för år 2005. Dessa kostnader fördelades i egendomsskador ersatta 
av försäkringsbolag på 4,2 miljarder, administrativa kostnader 0,8 miljarder, 
socialförsäkringskostnader 0,2 miljarder och produktionsbortfall 0,5 miljarder. 
Utöver detta tillkommer medicinska kostnader och egendomskostnader som inte 
har ersatts av försäkringsbolag.

 
Samhällets åtgärder förändras 
Brandskyddsregler bygger på erfarenheter från bränder, provning och forsk-
ning. Under de senaste trettio åren har Sverige, som ett av de första länderna 
i världen, infört en kombination av detaljerade och funktionsbaserade brand-
skyddsregler. Detta har gett stora möjligheter att anpassa brandskyddet efter de 
specifika behoven i aktuella fall, och har öppnat möjligheter för att införa nya 
och innovativa sätt att lösa brandskyddet. 

Genom införandet av LSO har den enskildes ansvar för brandskyddet tydlig-
gjorts. En annan tanke var att myndigheternas tillsyn skulle kunna fokuseras 
bättre på objekt med särskilda behov eller risker.

Det finns dock stora skillnader i hur kommunerna planerar och genomför 
tillsynen och hur den senare kombineras med rådgivning och stöd till ägare och 
nyttjanderättshavare. Här finns utrymme för ytterligare utveckling inte minst 
vad gäller olika metoder till stöd för den enskilde. 

Viktigt att belysa flera dimensioner 
Användning av empiriska erfarenheter är viktiga underlag i en vetenskapligt 
underbyggd utveckling av brandskyddsåtgärder. Inom detta område är såväl 
statistiska studier som fallstudier av intresse. Ett viktigt exempel på detta är det 
övergripande projekt om anlagd brand som initierades av Brandforsk.

Det är viktigt att kunskapsområdena belyser såväl tekniska, organisatoriska 
som beteendemässiga dimensioner. 

Vid brandskyddsprojektering är avvägningar viktiga för att kunna ta fram 
ett effektivt och fungerande brandskydd. Arbete med att bedöma kostnadseffek-
tivitet har genomförts inom olika områden, men nya metoder och verktyg som 
förenklar arbetet behöver tas fram. Som ett led i detta bör man öka förståelsen 
för vilka ekonomiska krafter som driver eller motverkar brandskyddsåtgärder. 

Vid brandskyddsprojektering måste man ibland göra avvägningar mellan 
stora konsekvenser som inträffar sällan och små konsekvenser som inträf-
far ofta. Det finns idag begränsad kunskap hur denna typ av värderingar bör 
genomföras. 

VÄRDERING AV BRANDSKYDDSÅTGÄRDER  | OMRÅDE 1OMRÅDE 1 | VÄRDERING AV BRANDSKYDDSÅTGÄRDER

Varför blir små bränder  
stora bränder? 
I Sverige står cirka 1 % av (alla) 
bränderna för knappt 50 % av de 
totala utbetalningarna efter bränder. 
I projektet har kunskap om faktorer 
som leder till att vissa bränder 
utvecklas till storbränder tagits 
fram och det har undersökts om 
det finns karakteristika specifika för 
storbränder i olika typer av objekt.
Denna kunskap kan användas till 
att förbättra brandskyddet och 
därigenom på sikt reducera antalet 
kostsamma storbränder. 

PROJEKT: 101-071

Optimerad dimensionering av 
brandgasventilation  
Det blåser nästan alltid. Mer eller 
mindre. Vinden skapar ett tryck på 
en byggnads omslutande ytor men 
kan även, beroende på läckage, 
störa flödet inom byggnaden. 
Intentionen med detta projekt har 
varit att systematiskt verifiera en 
rad olika beräkningsapplikationer. 
Det har även och även behand-
lat vindens effekter på termisk 
brandgasventilation och vilken roll 
dagens CFD-program kan spela vid 
dimensionering.

PROJEKT: 100-071

Säkerhetsutredningar 
av bränder
Under 2008–2009 genomfördes en 
studie med fördjupade utredningar 
av bränder och brandtillbud. Pro-
jektet innehöll både en övergri-
pande teoretisk del och en del med 
fallstudier där flera olika metoder 
för olycksutredningar tillämpades på 
inträffade bränder eller brandtill-
bud. Utredningsarbetet har gett en 
större förståelse för händelseför-
loppet, de bakomliggande orsakerna 
och övriga omständigheter. 
 

PROJEKT: 102-071

Här behövs mer kunskap

Dessa områden är exempel på var det finns identifierade behov av kunskap: 

• tillförlitligheten på brandtekniska system 
• effekterna av brandtekniska åtgärder
• resultat av genomförda räddningsinsatser 
•  bättre förståelse för hur tillsyn, rådgivning, stöd och kommunikation påverkar 

den enskildes brandskydd.
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Målsättningen är att skapa underlag för att utveckla tillämp-

bara brandskyddsmetoder genom att förstå det komplexa sam-

spelet kring brandens uppkomst och brandens konsekvenser. 

I detta samspel ingår dels hur enskilda kan påverkas av och 

beter sig i händelse av brand, dels hur samspelet mellan män-

niskans beteende och olika tekniska system kan påverka både 

förekomsten och konsekvenserna av bränder och slutligen hur 

olika organisatoriska och samhälleliga sammanhang påverkar 

både förekomst och konsekvenser av bränder. 

Läs mer på nästa sida  ➔

Varför vill man tända 
eld på sin skola?
Eld har i flera tusen år använts som signalsystem� Det 
fungerar än idag� En brinnande skola är en signal� 
Hur skapar vi spärrarna som hindrar ungdomar från 
att anlägga bränder och vad behöver vi för tekniska 
hjälpmedel för att förhindra katastrofen om de ändå 
gör det? 

15B R ANDFOR SK PROGR AM 2015 –2018
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Människor påverkar brandrisken
Människors beteende har betydelse för alla skeden i utvecklingen av ett effek-
tivt brandskydd. Bedömningar och ageranden leder till att risksituationer skapas 
och till att bränder inträffar, men de bidrar troligen i ännu högre grad till att 
förhindra och minska konsekvensen av bränder. 

I samband med en brand kan skadeutfallet avgöras av förmågan att bedöma 
och hantera den inträffade situationen. Utformningen av olika tekniska system, 
som ska bidra till säkerhet, är många gånger avgörande för om samspelet mellan 
människan och tekniken ska fungera i en stressig olyckssituation. 

Många individer kommer i ett organisatoriskt sammanhang på motsvarande 
sätt att bidra till både brandsäkerhet och brandrisker. I dessa fall påverkar 
samspelet mellan olika människor och hierarkiska strukturer hur beteenden 
kan inverka på brandsäkerheten. Under senare år diskuteras allt mer hur olika 
organisatoriska åtgärder kan ersätta eller komplettera traditionellt uppbyggt 
brandskydd. Detta har blivit mycket uppmärksammat under de senaste årens 
införande av systematiskt brandskyddsarbete. 

Stor andel anlagda bränder 
Många av bränderna som inträffar årligen är, med största sannolikhet och på 
olika sätt, kopplade till sociala och samhällsstrukturella bakgrundsfaktorer. 
Projektet om anlagd brand i skolor redovisade en del samband mellan sådana 
bakgrundsfaktorer och anlagda skolbränder. Även orsaken till varför barn och 
ungdomar anlägger bränder vid skolor studerades och klassificerades. Resul-
taten visar vikten av att förstå orsakerna bakom bränder och grunden till ett 
effektivt brandskydd ligger i ett helhetsperspektiv. Detta måste skapas genom 
att området betraktas med en övergripande systemsyn. 

Människors attityder och beteende får styra 
Utifrån kunskap om människors beteende bör man utveckla modeller för hur 
byggnadsverk bör utformas, inredas och tekniskt utrustas för att stödja för-
mågan att dels förhindra bränder, dels hantera situationen om brand trots allt 
inträffar. Området berör kunskap angående hur bränder förhindras och hur 
människor agerar vid inträffade bränder, där brandsläckning och utrymning är 
viktiga områden. Kunskapen ska kunna vara vägledande vid utformning och 
inredning av tekniska system, byggnadsverk och andra anläggningar. 

Behovet av tillförlitlig kunskap är stort inom många av de olika delområ-
dena. Det är viktigt att kunskapen är tillämpbar och att metod och modellut-
veckling genomförs. Följande områden kan ses som exempel på var det finns 
identifierade behov av kunskap: 

•  människors beteende i sociala situationer (gruppens påverkan) vid brand-
situationer

• utrymning från komplexa och svårorienterbara miljöer 
•  anpassning av tekniska system, t ex utrymningslarm och vägledande  

markering, för personer med olika förutsättningar
•  utformning av byggnadsverk och tekniska system utifrån människors  

naturliga attityder och beteenden.

Människors förmåga är avgörande
Självutrymning är den utrymningsstrategi som idag tillämpas i de flesta 
byggnadsverk, t ex vanliga byggnader, vägtunnlar och järnvägstunnlar. Denna 
strategi bygger på att personer själva förflyttar sig till en säker plats, vilket i 
många fall innebär at de måste gå längre sträckor på plant underlag eller i trap-
por. I vissa miljöer som väg- och järnvägstunnlar måste personer oftast ta sig 
förbi olika former av hinder, t ex ta sig ner från tåget till en plattform eller till 
rälsnivå. För majoriteten av de utrymmande är det möjligt att självutrymma, 
men för personer med funktionsnedsättning kan det bli omöjligt att ta sig till en 
säker plats. Det finns därför ett stort behov av ny kunskap om utrymningsförut-

sättningarna för personer med olika former av nedsatt rörelse och orienterings-
förmåga. Även kognitiva funktionsnedsättningar kan påverka möjligheten att 
självutrymma.

Dimensionering av byggnadsverk bygger idag ofta på datorsimulering eller 
handberäkningar av utrymningsförloppet. Indata som används i beräkningarna, 
t ex data om gånghastigheter, är i huvudsak insamlad på 1950 till 1970-talet och 
bygger på studier från USA, Sovjet och Japan. Sedan 1950-talet har populatio-
nens sammansättning ändrats markant. Andelen överviktiga och äldre har ökat 
i samhället och denna trend förväntas fortsätta. Detta innebär att byggnadsverk 
idag inte dimensioneras för den sammansättning av personer som ska använda 
dem. Det finns därför ett behov av ny data om förflyttning för dagens och fram-
tidens populationer. 

Principer och metoder är nödvändigt 
Det finns ett behov av att kartlägga och utveckla principer och metoder för att 
förbättra brandsäkerhetsarbetet inom företag, organisationer och inom offent-
liga förvaltningar. Dessa organisationer kan ses som system där säkerhet blir ett 
resultat av samspelet mellan beslut och ageranden på olika hierarkiska lednings-
nivåer inom systemet. Området berör kunskap om dels faktorer som påverkar 
säkerhetsklimatet inom hela organisationen, dels mer specifika förutsättningar 
inom olika verksamhetsområden och nivåer. 

Behovet av tillförlitlig kunskap är stort inom många av de olika delområ-
dena. 

Mer kunskap om sociala faktorer  
och effekten av utbildning behövs 
Kunskap om hur sociala och samhälleliga faktorer påverkar förekomsten och 
konsekvenserna av brand bör utvecklas. Många av de åtgärder som idag genom-
förs i form av utbildningar och informationskampanjer är dåligt utvärderade. 
Speciellt behövs kunskap om nyttan och effekten av informationskampanjer 
oavsett om de vänder sig till allmänheten eller till mer specifika grupper. Det 
behövs även mer kunskaper om effekterna av utbildning både på förekomsten 
av brand och på människors agerande i situationer med brand och vid behov av 
utrymning. 

Anlagd Brand – ett stort 
samhällsproblem
Anlagda bränder är ett stort 
samhällsproblem som orsakar om-
fattande materiella och ekonomiska 
skador (närmare en miljard kronor 
per år) och i värsta fall även dödsfall. 
Totalt anläggs cirka 10 000 bränder 
i Sverige per år och minst hälften av 
dessa är anlagda av barn och ungdo-
mar. I det samfinansierade projektet 
Anlagd Brand har forskare angripit 
problemet tvärvetenskapligt och in-
kluderat mänskligt beteende, detek-
tion och alarmering, förebyggande 
åtgärder, brandtillväxt, byggnadstek-
nik, släckteknik, säkerhet m.m.

PROJEKT: 902-071

Teknik– och riskbaserade 
metoder för att förhindra och 
begränsa anlagda bränder
Problemet med anlagda bränder är 
speciellt stort för skolbyggnader 
(skolor och förskolor) där runt 
hälften av alla bränder är anlagda. 
Flera olika typer av tekniska system 
kan användas för att begränsa och 
förhindra anlagda bränder i skolor. I 
projektet har en utvärdering gjorts 
med avseende på effektivitet och 
kostnader, av totalt nio stycken 
tekniska lösningar och system.

PROJEKT: 911-091

Brandutsatta högstadieskolor
Resultat från projektet visar att 
flertalet skolor i studien ligger i 
socioekonomiskt utsatta områ-
den, och skolorna kännetecknas 
ofta av en komplex situation med 
många svagpresterande elever och 
brister i den psykosociala miljön. 
Skolbränder kan anläggas på skilda 
sätt, utifrån olika motiv och ha olika 
förlopp. Inte minst viktig är distink-
tionen mellan interna och externa 
skolbränder, där de senare inte 
nödvändigtvis anläggs av personer 
med en relation till skolan.

PROJEKT: 203-131

Här behövs mer kunskap

Dessa områden är exempel på var det finns identifierade behov av kunskap: 

•  mänskligt beteende och förmåga vid utrymning 
•  finns det mönster av faktorer bakom förekomsten av olika typer av bränder? 
•  vilka sociala bakgrundsfaktorer kan förklara förekomsten av olika typer av  

bränder och kan dessa faktorer påverkas i en säkerhetshöjande riktning?
• utformning av effektiv information, utbildning och rutiner 
• hur säkerhetspolicy påverkas av ekonomiska ramar 
• hur ledning bör utövas för att åstadkomma ett bra brandskydd 
• organisering av ett effektivt internt brandskyddsarbete 
• hur man ska driva en effektiv och anpassad räddningsberedskap
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Målsättningen är att ta fram lösningar för bättre brandskydd 

vilket ska resultera i färre bränder samt färre antal person-

skador och mindre egendomsskador i de fall brand uppstår. 

Angelägna forskningsområden är bland annat skyddsåtgärder i 

komplexa lokaler och undermarksanläggningar som till exem-

pel tunnlar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inverkan på 

infrastruktur vid transport av farligt gods och framtagande av 

utrymningsmetoder inte minst för personer med olika former 

av funktionsnedsättningar. Läs mer på nästa sida ➔

Bygger vi verkligen 
för alla?
Lägenheten är rökfylld� Det är olidligt varmt� Du 
sitter i rullstol och ska ta dig fram till köksfönstret och 
klättra ut på en stege� Hur tror du att det går? Hur 
ska våra byggnader konstrueras och utformas i framti-
den för att klara av våra olika förutsättningar?
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OMRÅDE 3 | BRANDSKYDD I BYGGNADSVERK BRANDSKYDD I BYGGNADSVERK  | OMRÅDE 3

Utgå från grundkraven 
Samhällets minimikrav på säkerhet i händelse av brand i byggnadsverk utgår 
ifrån plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. I korthet innebär det:

1. skydd mot brands uppkomst
2. möjlighet till utrymning vid brand
3.  skydd mot spridning och utveckling av brand inom och mellan byggnads-

verk
4. bärförmåga vid brand
5. räddningsmanskapets säkerhet vid brand
Utvecklingen inom brandskyddsområdet har sedan flera år medvetet inrik-

tats mot införande av funktionsbaserade regler, t.ex. i Boverkets byggregler, 
BBR. Det är därför väsentligt att definiera vad som är den acceptabla brand-
skyddsnivån för olika verksamheter och hur den ska mätas. 

Brandmodellering och datorsimuleringar
Inom området brand i byggnadsverk finns ett flertal applikationer där brand-
utveckling simuleras och där behov av utveckling finns. Det finns dels enkla 
modeller och dels avancerade s.k. CFD-modeller. De senare kräver stor kunskap 
av brukaren medan det i enklare modeller är lättare att förstå kopplingen mellan 
orsak och verkan. 

Under de senaste 10–20 åren har mycket arbete lagts ned på att utveckla 
avancerade modeller och stora framsteg har gjorts. Datorutvecklingen har också 
bidragit till att beräkningstider och användargränssnitt blivit allt enklare, vilket 
gjort att de avancerade modellerna används vid allt fler tillfällen. 

En del resurser har använts för att utveckla enklare modeller. Dessa är vik-
tiga dels för att kunna göra snabba ingenjörsmässiga överslagsberäkningar, dels 
för att öka förståelsen för hur olika parametrar påverkar en brands utveckling. 
Projekt (finansierade av Brandforsk) har på senare tid visat att även enklare 
modeller kan ge goda resultat jämfört med försök. Vidare utveckling bör kunna 
ske vad gäller bl.a. praktiska modeller för beräkning av temperaturer i brandens 
tidiga skede (före övertändning) och efter övertändning samt för beräkning av 
rökfyllnad i stora lokaler.

Idag börjar man alltmer styra brandskyddsprojekteringen utifrån specialan-
passade dimensionerande bränder vilket innebär att man förutsätter ett an-
norlunda brandförlopp än det som standardbrandkurvan anger. För att kunna 
specificera och utvärdera säkerheten av sådana dimensionerande bränder krävs 
goda kunskaper och lämpliga beräkningsmetoder. Sådana kan vara enkla eller 
mera avancerade. Med det senare avses CFD-modellering som ger nyanserade 
beräkningsresultat vad gäller temperatur och rökspridning. Enklare modeller 
är mera överskådliga, enkla att använda, kräver relativt lite indata och medför 
korta beräkningstider. De kan därför vara av intresse dels för ingenjörsmässiga 
beräkningar, dels för övergripande kontroller av CFD-beräkningar.

Brandgasers påverkan på människor
Produktion och spridning av brandgaser och deras inverkan på människor bör 
kopplas till utrymningsmodeller och brandspridning i material i byggnadsver-
ket. 

Idag finns modeller som uppskattar påverkan av brandgaser på människor 
som utrymmer ett byggnadsverk men man behöver utveckla dessa verktyg på 
samma sätt som man gjort inom brandspridningsmodellering. Man behöver 
också utveckla och karakterisera fysiska brandmodeller för bestämning av 
produktionsfaktorer för giftiga gaser från vanliga material i byggnadsverk. 
Viktigt är att utvecklingen av beräkningsmodeller och fysiska brandmodeller 
för prediktering av produktion av brandgaser fortsätter.  
 

Frångänglighet vs tillgänglighet 
Det saknas kunskap vad gäller utrymning i komplexa lokaler, så som stora sam-
lingslokaler, köpcentrum och undermarksanläggningar. Detta gäller såväl tiden 
till utrymning kan påbörjas och hur lång tid det tar innan den avslutas. Samti-
digt vill många ha ett bra skydd mot inbrott, vilket kan komma i konflikt med 
möjligheten att enkelt ta sig ut. Liknande motstridiga problem finns också inom 
bland annat demensvård, barnomsorg och vid tvångsomhändertagande.

Beräkning av brandtillväxt och utrymning saknar delvis validering. Inom 
utrymningsberäkningar råder till exempel stor osäkerhet om hur lång tid det tar 
att påbörja utrymning och hur man ska beakta de särskilda problem som finns 
hos personer med funktionsnedsättning och äldre och mycket unga personer. På 
liknande sätt saknas kunskap inom brandtillväxtmodellering om skeendet innan 
en brand börjar sin tillväxt, den s.k. förbrinntiden. 

Vi har en utveckling i samhället där befolkningen blir allt äldre. Våra äldre 
är samtidigt mer aktiva och ställer högre krav på sin omgivning. När vi bor 
hemma allt längre så ställer det ökade krav på frångängligheten, dvs. möjlig-
heten att ta sig ut ur ett byggnadsverk när det har börjat brinna. Detta är en 
problematik för både nya och befintliga byggnadsverk.  

I vårt samhälle finns det även allt fler som inte kan svenska och som inte 
förstår strategin för utrymning av olika byggnadsverk.

Vårt kulturarv ska inte gå upp i rök
En brand kan snabbt och oåterkalleligt förstöra omistliga värden och bör därför 
förebyggas. Hur undviker man bränder i kulturhistoriska byggnader? Hur kan 
ett gott brandskydd och bevarande av kulturhistoriska värden förenas? Smarta 
lösningar som integreras utan att förstöra byggnadens kulturvärden kan skydda 
både personer och egendom. Även skyddssystem av föremål (exempelvis möb-
ler, tavlor, bruksföremål) med höga kulturhistoriska värden behöver tas fram. 

Tunnlar och andra undermarksanläggningar
Det planeras i Sverige att öppna nya gruvor eller återuppta driften av befintliga 
sådana. Vidare byggs och projekteras ständigt nya tunnelprojekt både nationellt 
och internationellt. Inträffade bränder i tunnlar och problem med brandskydd i 
till exempel vägtunnlar och tunnlar för media- och kraftöverföring visar att det 
fortfarande saknas kunskap inom området. Brandskydd är en stor fråga också 
i stora övertäckningsprojekt av spårområden. Isolering av tunnlar görs bl.a. för 
att skydda betongkonstruktioner mot spjälkning. Isoleringen innebär emellertid 
att temperaturerna vid en brand blir avsevärt högre än om ytor av betong eller 
berg är direkt exponerade. Betydelsen av detta är dåligt känd och behöver utre-
das eftersom det har stor inverkan på den överordnade brandsäkerheten.

I större städer önskar man exploatera områden nära ”farligt gods-leder”. Det 
råder stor oklarhet om hur byggnadsverk ska brandskyddas i sådana lägen och 
vilka scenarior som ska var dimensionerande. Forskningsinsatser behövs bl.a. 
om bränder i samband med transporter av farligt gods. Rädslan för explosioner 
hindrar idag flera överdäckningsprojekt i storstadsområdena. Det behövs därför 
en djupare kunskap om riskerna för ett sådana scenarier, samt om effekten av 
möjliga motåtgärder som t.ex. fasta brandbekämpningssystem.

Material och produkters brandtekniska egenskaper.
Avskiljande konstruktioner har stor betydelse för brandskyddet i en byggnad. 
Produkter är brandprovade och klassade utifrån exponeringen enligt den s.k. 
standardbrandkurvan (tid-temperaturkurva enligt standard). 

För att ett specifikt brandskyddskoncept ska fungera behöver man veta hur 
olika byggprodukter och konstruktioner beter sig vid olika brandförlopp, både 
lindrigare och allvarligare än vad standardbrandkurvan anger. 

Våra byggnader blir mer och mer välisolerade och täta. Nya byggmetoder 
och byggmaterial tillkommer. Vad har detta för påverkan för risken för att 

Betongkonstruktioners 
säkerhet efter brand
Årligen skadas ett stort antal 
betongkonstruktioner av bränder. 
Efter branden måste en tillståndsbe-
dömning av betongkonstruktionen 
göras för att bedöma om den be-
höver repareras eller i allvarliga fall 
rivas. Syftet med projektet var att 
ge en översikt av vissa traditionella 
metoder för den bedömningen av 
skador på betong tvärsnitt efter 
brand, inklusive deras för- och 
nackdelar samt att utreda en ny 
metod för att bedöma skadan till en 
betongkonstruktion efter expone-
ring för en brand.

PROJEKT: 301-091

Utformning av utrymningsplats
Utrymningsplatsen, en bra plats att 
vara på?
Publika byggnader med fler än en 
våning förses med ett utrymme där 
en person som använder rullstol kan 
vänta på vidare hjälp att utrymma, 
en s.k. utrymningsplats. Utrym-
met är tänkt att kunna användas av 
alla dem som av någon anledning 
har svårt att förflytta sig i trappor 
under exempelvis en utrymning. 
Meningen är att personen som vän-
tar där ska få hjälp att komma vidare 
ut ur byggnaden, till en säker plats. 
Men hur kommer detta att fungera i 
praktiken? Kommer en person som 
använder rullstol att vilja vänta på 
utrymningsplatsen och vad krävs då 
av utrymningsplatsens utformning? 
Resultaten av forskningsprojektet är 
bland annat en utökad kunskap om 
hur olika aktörer ser på sin roll.

PROJEKT: 308-131

➔

Rumsgeometrins påverkan 
på brandgasspridning
I detta projekt har brandgassprid-
ning inom en brandcell studerats. 
Rumsbränder är komplexa och 
komplexiteten ökar om brandgas-
spridning sker till flera rum. När det 
gäller brandtekniska experiment är 
det ofta svårt att styra alla variabler 
som påverkar resultatet och det 
innebär att resultatet kan varierar 
mycket mellan reproducerade tester. 
Dessutom genomförs ofta bara en-
skilda experimentella tester med inga 
eller få upprepningar, det innebär att 
kunskapen om den variation mellan 
tester som kan förekomma blir 
begränsad. I projektet har en studie 
av reproducerbarheten av förhål-
landen vid brand i en trerumslägen-
het studerats. Vidare har projektet 
utvecklat och utvärderat metoder 
som kan användas för att beräkna 
förhållande i rum som angränsar 
brandrummet. 

PROJEKT: 313-141
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brand uppstår och utvecklas?  Hur påverkar det utrymningsmöjligheterna, och 
hur påverkar det byggnaden efter en brand? Effekterna av att nya material och 
produkter behöver kontinuerligt utvärderas. 

Bärförmåga vid brand
Arbetet med att ta fram nästa generation av eurokoder har startat. En del i 
eurokodpaketet handlar om bärförmåga vid brand och hur byggnadsverks 
bärförmåga ska verifieras för brand. För att kunna påverka innehållet i de nya 
eurokoderna är det viktigt att bl.a. frågor såsom släcksystems påverkan på bär-
förmågan, samt hur nya konstruktionsmaterial påverkar bärförmågan vid brand 
tex glas utreds. 

Det är bl.a. viktigt att utreda vilka krav som bör ställas på bärverk för att 
uppfylla plan och byggförordningen vad gäller skydd av räddningstjänstens per-
sonal. Räddningstjänsten kan vilja göra eftersökningar eller andra insatser efter 
en brand, vilket endast kan göras om bärverket är säkert även efter en brand. 

Antagonistiska hot och samhällsviktiga byggnadsverk
Sedan bland annat händelserna i USA den 11:e september 2001 är den allmänna 
uppfattningen att risken för antagonistiska hot och attentat har ökat. Fokus 
har särskilt riktats mot byggnadsverk där risken för en storbrand med många 
inblandade kan vara överhängande.

En annan kategori av byggnadsverk där en brand skulle få stora konsekven-
ser är de där det bedrivs samhällsviktig verksamhet. Nyligen har det t.ex. brun-
nit i stora serverhallar och internet har slagits ut under lång tid i stora områden. 
Ett annat exempel är servicetunnlar där till synes små bränder kan får stora 
konsekvenser för många människor och verksamheter. Sjukvård, energi och vat-
tenförsörjning är andra områden som kräver hög tillförlitlighet och kontinuitet 
och som därför är mycket känsliga för bränder.

Idag saknas specifika byggregler som täcker dessa områden. Man behöver 
utveckla lämpliga dimensionerande bränder och regler för det förebyggande 
brandskyddet i sådana objekt. Regler som går utöver de minimikrav som finns i 
de allmänna byggreglerna och som primärt fokuserar på personsäkerhet.

Bränder är lärorika 
Det finns mycket att lära av inträffade bränder. På samma sätt som vid bran-
den i Makedoniska föreningens lokaler i Göteborg, hotellbranden i Borgholm 
och Rinkebybranden 2009, bör djupanalyser göras av hela brandförloppet eller 
intressanta enskildheter. Detta behöver dessutom göras för många bränder och 
inte enbart de stora bränderna eller olyckorna. Metoder för erfarenhetsåter-
föring från inträffade bränder till dimensionering har hittills studerats i liten 
omfattning och bör därför prioriteras. 

Vid förebyggande av bränder så dimensionerar vi självklart i första hand för 
att minska andelen omkomna och skadade individer. Ett bra personskydd har 
även ansetts räcka för att minska skador på egendomsvärden vid bränder. Detta 
har dock visat sig vara otillräckligt då försäkringsbolagens och tillika samhäl-
lets kostnader för bränder har ökat de senare åren trots att det totala antalet 
bränder minskat. Hur kan vi bygga säkrare och samtidigt öka både egendoms- 
och personskyddet? Fokus ska vara att en brand aldrig ska uppstå och om den 
gör det ska den begränsas i sin spridning.

Här behövs mer 
kunskap

Dessa områden är exempel 
på var det finns identifierade 
behov av kunskap: 

•  Utrymning vid funktions-
hinder

•  CFD-modeller – tillförlit-
lighet och begränsningar

•  Enkla modeller och när de 
kan användas

•  Brandgasers påverkan på 
människor

•  Nya material och deras på-
verkan på brandförlopp och 
bärförmåga

• Brandskydd av kulturvärden
•  Antagonistiska hot mot sam-

hällsviktiga byggnadsverk och 
relationen till brandsäkerhet

•  Erfarenhetsåterföring från 
bränder eller incidenter

•  Varför ökar kostnaderna för 
brandskador och vad kan vi 
göra för att åtgärda det?

Brandskyddskrav för 
samlingstält och tältlika 
byggnad strukturer
Textila vävar används i allt större 
omfattning i olika typer av byggnads-
strukturer, både i permanenta och 
speciellt i temporära strukturer. 
Projektet har undersökt bl. a. de 
befintliga brandskyddskraven i 
Sverige för tält och andra tillfälliga 
textila strukturer och tillämpningen 
av dessa krav i praxis, samt även 
undersökt situationen i fråga om 
standarder och de faktiska till-
lämpningarna av dessa standarder 
i Europa.

PROJEKT: 305-111

Våra byggnader blir mer och 
mer välisolerade och täta. Nya 
byggmetoder och byggmaterial 
tillkommer. Vad har detta för 
påverkan för risken för att brand 
uppstår och utvecklas?  Hur 
påverkar det utrymningsmöjlig-
heterna, och hur påverkar det 
byggnaden efter en brand? 



24 B R ANDFOR SK PROGR AM 2015 –2018

VÄRDERING AV BRANDSKYDDSÅTGÄRDER  | OMRÅDE 1OMRÅDE 1 | VÄRDERING AV BRANDSKYDDSÅTGÄRDER BRANDSKYDD I TRANSPORTMEDEL  | OMRÅDE 4

Målsättningen är att förbättra brandsäkerhet i transportmedel. 

Inredningsmaterial, aktiva och passiva skyddssystem, alter-

nativa bränslen samt utrymning av masstransportmedel är 

alla viktiga områden. Arbetets fokus ligger främst på större 

vägfordon, spårbundna fordon samt bil- och passagerarfärjor.  

Läs mer på nästa sida ➔

Hur trygga är våra 
transporter?
Lastbilar och bussar fyller varje dag de svenska 
vägarna� Lasterna är ofta mycket värdefulla: 
antingen handlar det om passagerare eller om 
varor för mångmiljonvärden som inte får skadas� 
Men hur skyddar vi passagerarna, förarna och 
lasten om det börjar brinna?
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CFD-modellering av brandför-
lopp i tunnelbanevagnar under 
olika ventilationsförhållanden 
Bästa sättet att få en dimensione-
rande brand för en specifik vagn är 
att utföra fullskaliga vagnbrandprov-
ningar vilka är väldigt kostsamma. 
CFD (Computational Fluid Dyna-
mics) modellering kan vara ett bra 
alternativ för att minska kostna-
derna och göra parameterstudier 
möjligt efter det att modellen har 
blivit tillräckligt testad. I projektet 
simulerades en fullskalig transport-
brandprovning och resultaten 
jämfördes med testdata. Det visade 
att både modellen med enkel tänd-
ning och kinetiska pyrolys-modellen 
lyckas till stor del i att förutsäga 
brandutvecklingen i vagnen. Vidare 
undersöktes även effekterna av 
ventilation och tunnelstruktur på 
brandutveckling i vagnarna.

PROJEKT: 400-131
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Kopplingar inom forskning viktiga 
Problemområde 4 fokuserar på transportmedel i sig medan forskning om den 
infrastruktur som används av olika transportmedel behandlas i område 3. Där-
för är det naturligt att det finns en tydlig koppling mellan forskning som sker 
inom område 3 respektive 4. 

Olika insatser krävs 
Beroende på typ av transportmedel kan olika insatser göras för att reducera 
effekten av en brand. För gods med hög brandbelastning skulle man kunna 
ställa krav på brandavskiljning inom fordonet för att minska risken för en snabb 
brandutveckling. Sådan brandavskiljning är naturligtvis lika viktig för att hin-
dra brandspridning till personutrymmet i t.ex. en buss.

För persontransportmedel (till exempel buss och tåg) kan förbättringar göras 
genom val av material (till exempel inredningsmaterial), konstruktioner och 
släcksystem på fordon. Behoven riktar sig främst mot större vägfordon såsom 
minibussar, bussar, lastbilar, spårbundna fordon såsom tunnelbanevagnar och 
tåg samt bil- och passagerarfärjor. 

Bränder i personbilar förekommer relativt ofta. Brand i samband med kol-
lision är till exempel inte helt ovanligt. Det finns god kunskap om brandutveck-
lingen i en traditionell bensin- eller dieseldriven personbil. Det förekommer 
dock nya typer av bilar som man inte har lika stor erfarenhet av, till exempel 
bilar som drivs av E85, el- och hybridfordon, gasfordon samt fordon som kan 
köras med olika kombinationer av drivmedel. Dessa fordon kan potentiellt 
innebära nya faror som bör undersökas. Vidare kommer sannolikt vätgasbilar 
i framtiden. Tanken med de flesta nya drivmedel är att miljöbelastningen ska 
minska men samtidigt presenterar de också nya risker, vilka behöver utforskas. 

Även materialen i framtidens bilar kan utgöra en brandteknisk utmaning. 
Traditionella karosser av stål ersätts allt mer med karosser av lätta plast- och 
kompositmaterial, vilket kan innebära att framtida fordonsbränder kan få ett 
mer intensivt förlopp.

Inträffade bränder ger erfarenhet. 
Undersökning av brandorsak och brandförlopp syftar till att skapa en grund för 
fortsatta insatser kring brand i transportmedel genom att utnyttja de erfarenhe-
ter som finns. Det finns stor erfarenhet att hämta från inträffade bränder. Inom 
ramen för detta kan man utreda varför bränder uppstår i olika situationer, hur 
de utvecklas och varför de förorsakar skador i den omfattning som sker. Det är 
också viktigt att utifrån materialdata kunna förstå och förutsäga brandspridning 
inom ett fordon.

Kopplat till insatserna kring brandorsak och brandförlopp bör man undersö-
ka lämpliga förslag till åtgärder för att reducera risken för att en brand uppstår 
eller sprids samt begränsa den totala brandeffekten. Som ett led i detta är det 
viktigt att utarbeta dimensionerande bränder för olika brandscenarier i trans-
portmedel och för användning i funktionsbaserad design (ofta kopplad till något 
byggnadsverk, vilket återigen är en koppling till område 3). 

Brandskydd på fartyg måste bli bättre
Brandproblematiken ombord på större passagerarfartyg styrs till stor del av 
internationella regelverk. Tillämpning av funktionsbaserad dimensionering av 
säkerhetssystem ställer dock nya krav på kunskaper som delvis är specifika för 
sjöfarten. Viktiga områden är brandsläckningssystem i stora maskinrum och på 
ro-ro däck samt brandskydd för containrar.

Hur optimerar man skyddssystemen i fordon, på bildäck och i passagerarut-
rymmen? Ska man till exempel förbättra brandavskiljning, eller detektions- och 
släcksystem, eller någon kombination av dessa åtgärder?  Det är viktigt att 
projekt inom denna inriktning lämnar rekommendationer som är användbara 
för konstruktörer, räddningstjänster och beslutsfattare. 

Trender angående nya bränsle- och elsystem och deras inverkan på säkerhet 
bör beaktas. Insatser av både teoretisk och experimentell karaktär erfordras.

Undersökning av brand 
utsläppen från Li-jon batterier 
Batterier används idag i allt större 
utsträckning för många olika appli-
kationer såsom verktyg, datorer och 
fordon. Batterier innehåller mycket 
energi och en del av dem kan, om 
de upphettas av t.ex. begränsad 
kylning, antändas under explosions-
liknande former. 
Att mäta hur mycket av olika gaser 
som produceras vid en batteribrand 
var en del av forskningsprojektet. 

PROJEKT: 402-111

Säkerhet i masstransport-
system, METRO 
Masstransportsystemet är en kom-
plex infrastruktur av stor betydelse 
för samhället och användaren, det 
är också en plats där många pas-
sagerare delar ett relativt begränsat 
område på samma gång. Tunnelbrän-
derna som har inträffat under de se-
naste åren visar tydligt att en brand 
kan få dödliga konsekvenser. Det 
övergripande målet med projektet 
var att ta fram ny kunskap/informa-
tion som leder till ökad säkerhet 
för passagerare, personal och 
räddningstjänst i händelse av brand 
eller terroristattentat i undermarks-
anläggningar för spårtrafik.

PROJEKT: 400-061

Här behövs mer kunskap

Dessa områden är exempel på var det finns identifierade behov av kunskap: 

•  Brandsäkerhet i transportmedel och kombination med yttre förutsättningar som t.ex.  
tunnlar, undermarksanläggningar eller sårbar samhällsstruktur

•  Brandsäkerhet för fordon och dess beroende av olika typer av gods
• Brandsäkerhet och hantering av bränder i fordon med nya bränslesystem
•  Brandsäkerhet på fartyg och koppling till användning av nya material för konstruktion  

och inredning.
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Aktiva brandskyddssystem inkluderar både detektion, släck-

medel och släcksystem, brandgasventilation och modellering. 

Målsättningen är att bygga vidare på dimensioneringsreglerna 

som finns inom BBR och utveckla funktionsbaserade metoder 

för dimensionering av aktiva brandskyddssystem. Arbetet 

bygger på teoretisk och experimentell kunskap om brandför-

lopp, detektion, släckmedel och släckverkan, samt kontrollsys-

tem för brandspridning.  Läs mer på nästa sida ➔

Vad är tillräckligt 
snabbt?
När det börjar brinna startar en kamp mot klockan� 
Hur fort upptäcks branden? Hur fort börjar släck-
ningen? Och hur bra är släckningen? Vad krävs  
för att vinna racet? 
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Avancerade detektorer 
Utvecklingen går mot mer avancerade detektorer med mer varierande detek-
tionsegenskaper. Kunskapen om optimal placering av detektorer och val av 
detektionskänslighet släpar efter. Problematiken är även i hög grad kopplad 
till inverkan av olika störningskällor som kan medföra onödiga larmsignaler. 
Särskilt för larmsignaler som direkt används för aktivering av andra funktioner 
t.ex. ett släcksystem eller processtopp behövs mer underlag för att kunna välja 
lösningar som i praktiken ger hög sannolikhet att brandskyddet fungerar som 
avsett. 

Tidig detektion är viktig men framförallt är det viktigt att brandlarmsyste-
met anpassas till användare och till andra tekniska system som det kopplas till 
för t.ex. utrymning och släckning. Till exempel kan i komplexa byggnadsverk 
detektion av en brand endast kräva utrymning av en del av byggnadsverket 
medan andra delar inte behöver utrymmas. 

Släckmedel 
Många släckmedel har genom åren förbjudits eftersom deras miljöbelastning 
varit för stor. Det finns därför ett stort behov av utveckling av miljövänliga och 
funktionsdugliga alternativ. Speciellt vid större vätskebränder presenterar detta 
en stor utmaning. 

Bristande kunskaper om släckprocessen 
Alternativa släckmedel har studerats experimentellt och teoretiskt för att bygga 
upp kunskap om möjligheter och begränsningar med nya släcktekniska sys-
tem, till exempel vattendimma, överhettat vatten och nya typer av lättskum. 
Internationellt har det också publicerats en del om miljöeffekter och toxicitet 
för olika släckmedelsalternativ. Dock är kunskapen om släckprocessen är ännu 
bristfällig. Det gäller speciellt hur släckmedlet fördelar sig i brandrummet och 
hur länge det finns kvar vilket innebär att det finns behov av mer forskning på 
området.

Fokus på släckegenskaper 
Delvis frikopplad från detektionsfrågan bör man fokusera även på frågor både 
kring lämpliga släckegenskaper och användningsområden för olika släcksystem 
och systemlösningar, både vattenbaserade och andra. Områden där forskning 
behövs inkluderar grundläggande släckmekanismer, dimensionering av släck-
system för olika scenarier efter funktion (till exempel personskydd, egendoms-
skydd, släckning eller begränsning av branden). 

Målet bör vara vidareutveckling av regelverk för fasta brandsläckningsin-
stallationer samt funktionsbaserad dimensionering av släcksystem. I det senare 
fallet är utveckling av lämpliga dimensionerande bränder för provning av släck-
system i olika applikationer avgörande. 

Gasspridning är problematiskt
Alstring och spridning av brandgaser i och till omgivande lokaler utgör problem 
ur många aspekter. Många lokaler förses med brandgasventilationssystem men 
det finns många frågor kring hur systemen ska utföras på det mest kostnadsef-
fektiva sättet och hur de taktiskt ska utnyttjas i en brandsituation. 

Användning av mekanisk eller naturlig ventilation kräver insikt i vilka 
för- och nackdelar de olika systemen har under olika förhållanden och hur de 
kan utnyttjas i samband med en insats. Forskning kring brandgasventilation 
bör bedrivas med insikt om inverkan för utrymning, detektion, släckning och 
räddningstjänstens insats. 

Beräkningar viktigt hjälpmedel 
Beräkningar av brandförlopp, skadeverkan med mera utgör numera ett oerhört 
viktigt hjälpmedel inom brandtekniken. Olika beräkningsverktyg har använts 

för att studera inverkan av detektion och släcksystem på brandutvecklingen de 
senaste åren, men validering av denna applikation av befintliga beräkningsverk-
tyg saknas i stor utsträckning. 

Forskningen bör fokusera på att vidareutveckla modeller eller tillämpnings-
områden där datorsimulering hjälper dimensionering av brandskyddsåtgärder 
samt beskrivningen av brandspridning och inverkan av detektions- och släck-
system. 

Kombinationer ger bra resultat 
I flera projekt har en kombination av experimentella och grundläggande teore-
tiska insatser gjort att olika beräkningsmodeller kunnat utvecklas och valideras. 
Modellerna har också använts för att ge svar på mer tillämpade frågeställningar 
såsom detektorplacering och inverkan av porösa undertak, brandgasspridning i 
tunnlar och inverkan av ventilationssystem. 

Andra tillämpningsområden som sannolikt kommer att få ökad betydelse är 
släcksystemsprestanda och möjligheten att genomföra försök i modellskala där 
fullskaleförsök i princip är omöjliga. Detta kommer att vara viktigt inte minst i 
samband med komplexa brandutredningar. 

I många fall bör man kombinera försök med beräkningsmodeller för att 
uppnå maximal nytta av resultaten. Genom anpassning av försöksuppställning, 
godsval, antändningskälla och eventuellt släcksystem, kan oftast mycket viktiga 
och för industrin direkt tillämpbara kunskaper erhållas. 

Hur skador värderas är avgörande 
En brand ställer ofta till stor förödelse, om den inte hindras i initialskedet. Det 
är därför mycket viktigt att ha klart för sig vilken skadebild som kan accepte-
ras. Ju mindre skada som tolereras desto mer avancerat måste i regel det aktiva 
skyddet vara. 

Optimala alternativ för en anläggning beror till stor del på hur man värderar 
skador mot människa, miljö och material. De krav som den egna verksamhe-
ten ställer kommer att vara avgörande för valet av aktivt brandskyddssystem. 
Forskning med denna inriktning syftar till att underlätta val av skyddsnivå och 
tekniska lösningar för att uppnå den valda skyddsnivån. 

Dimensionerande brand för 
vattenbaserade släcksystem 
i tunnlar
Kunskap om hur effektivt släcksys-
tem påverkar bränder i tunnlar har 
saknats. Detta har inneburit stora 
osäkerheter för både projektörer, 
tunnelägare och räddningstjänst när 
planeringen och dimensioneringen 
av brandskyddstekniska system har 
skett. Projektet har bland annat 
undersökt betydelsen av munstyck-
enas utformning, aktiveringstiden, 
vattenflödet ur munstyckena, 
ventilationen, sektionsindelning med 
mera. Tack vare det genomförda 
projektet har kunskapen inom detta 
område ökat.

PROJEKT: 501-121

Automatiska sprinklersystem 
i tunnlar
Intresset för att installera automa-
tiska sprinklersystem i vägtunnlar 
är stort. Det kan spara både pengar 
och rädda liv vid bränder. I projektet 
har det genomförts totalt 28 olika 
försök för att undersöka använd-
barheten av automatiska sprinkler-
system i tunnlar. Ventilationshas-
tighet, vattenflöde, brandtillväxt 
och brandspridning har varierats i 
försöken. Det genomförda Brand-
forskprojektet visar att automatiska 
sprinklersystem fungerar bra vid 
lufthastigheter upp till 3-4 m/s, men 
vid högre lufthastigheter försämras 
systemets förmåga att kontrollera 
branden. Vid mycket höga lufthas-
tigheter kan systemet inte längre 
kontrollera branden.

PROJEKT: 501-091

Släcksystem med vattendimma 
– en kunskapssammanställning
Rapporten från projektet beskriver 
de senaste årens teknikutveckling 
inom området, redovisar erfaren-
heter och resultat från verifie-
rande försök för olika tillämpningar, 
beskriver installationsregler samt 
provningsmetoder med dess till-
lämpningar och ger exempel på goda 
såväl som dåliga erfarenheter från 
verkliga installationer. Rapporten 
tar även upp användning av tillsats-
medel i vattendimsystem, aktivering 
från detekteringssystem och ger en 
bred och aktuell överblick för vat-
tendimsystem.

PROJEKT: 500-121

Här behövs mer kunskap

Dessa områden är exempel på var det finns identifierade behov av kunskap: 

•  Detektorer för tidigt larm samt även minskat antal falsklarm
• Släckmedel och dess effektivitet i olika situationer
•  Släckmedel som kan användas utan negativ miljöpåverkan, både med tanke på tredje person och  

med tanke på arbetsmiljön för räddningstjänstpersonal (området överlappar med forskningsområde 7)
• Ventilation eller annan hantering av brandgaser
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Förutsättningarna för industrin förändras ständigt och därmed 

också inriktningen på den forskning som behövs. Brandforsk 

har en lång historia av forskning inom brand i industrier,  men 

ytterligare arbete krävs för att förhindra respektive begränsa 

effekterna av brand i industrier. Det finns särskilt behov av 

att överbrygga gapet mellan tillämpning inom industrin och 

akademiska resultat. Översättning av ny kunskap till underlag 

för arbetsverktyg och råd, anvisningar eller rekommendationer 

som kan medverka till att lösa konkreta brandskyddstekniska 

problem i industrins processer och anläggningar på ett effek-

tivt sätt är därför prioriterat. Läs mer på nästa sida ➔

Klarar vi en brand på 
bygdens storföretag?
Företag och industrier är livsverk, levebröd och 
trygghet� De är en del av orten, infrastrukturen och 
Sverige� En företagsbrand kan innebära katastrof för 
alla den berör� Hur matchar vi den tekniska utveck-
lingen och säkerställer att forskningsresultaten 
kommer industrin till gagn? 
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Komplexa behov i industrin 
Under de senaste årtiondena har det skett kraftiga förändringar i industrins 
struktur, till exempel inom energiproduktion och logistik. Idag byggs eller pla-
neras till exempel ett stort antal avfalls- och biobränsleanläggningar med stora 
lagerutrymmen vilket ger upphov till nya brandrisker. 

Detta område fokuserar på de brandtekniska frågor som är speciella för just 
industrin, till exempel nya produkter som tillämpas huvudsakligen i industriella 
lokaler, lagerhållning, processrelaterade frågor samt riskanalys och riskhan-
tering. En viktig parameter för industrin är driftsäkerhet vid brand och korta 
stopptider efter en brand. Här gäller kanske inte de traditionella åtgärder som är 
baserad på funktionskrav som t ex personsäkerhet och egendomsskydd. Driftsä-
kerhet vid brand är t ex viktig inom kraftverk och kemisk industri.

Byggsätt påverkar brandsäkerheten
Nya byggmaterial och byggsätt påverkar även brandsäkerheten i industrin och 
hur väl regelverket kan hantera nya byggnadsverk, till exempel användning 
av så kallade sandwich-konstruktioner, takkonstruktioner av steeldeck liksom 
konstruktioner med cellplast i låglutande tak. 

Säkerhetskrav på stora lager 
Oftast finns betydande mellanlager antingen direkt ute i produktionen eller 
någon annanstans mellan produktion och konsumenten. Dessa stora lager ställer 
stora säkerhetskrav. En stor industribrand i ett lager kan ha förödande konse-
kvenser både för liv och egendom, samt i hela produktionskedjan där mycket 
bygger på ”just nu” leverans av varor och det finns mycket liten möjlighet till 
fortsatt produktion utan ständiga leveranser från underleverantörer. 

Kännetecknande för industrin är möjligheten till ett systemtänkande. Detta 
bör utnyttjas i utveckling av särskilt anpassade industrilösningar för tekniskt 
brandskydd. Genom att i forskningssammanhang anpassa försöksuppställning, 
godsval, antändningskälla och släcksystem kan oftast mycket viktiga, och för 
industrin direkt tillämpbara kunskaper, erhållas. 

Incidenter som kunskapskälla 
Många gånger utgår man ifrån att en industribrand uppnått en viss storlek innan 
den blir ett hot. Tidigare insatser som varit knutna till industrin har därför till 
stor del negligerat brandorsak och den första delen av brandförloppet. 

Sannolikt inträffar det ett stort antal incidenter som skulle kunna leda till 
potentiella storskador, men i praktiken är det endast ett fåtal som får denna 
utveckling. Under tidigare programperiod har vi låtit studera varför vissa små 
bränder blir stora med mycket fokus på icke-industriella byggnader som vinds-
bränder och anlagd brand i skolor. Det finns ett lika stort behov för att bestäm-
ma de avgörande faktorer kring industriella byggnadsverk. 

Viktiga frågeställningar är framför allt om det finns ett orsaksmönster i 
dessa incidenter samt vad som gör att de flesta stannar som incidenter medan 
några leder till en omfattande brand. Med bättre kunskap om incidenter kan 
man också underlätta för industrin att göra mer relevanta riskbedömningar som 
underlag för investeringar i skyddsåtgärder. 

Detektionssystem helt avgörande 
För att en potentiell brand ska stanna vid en incident krävs att den upptäcks 
tidigt. Vid låg bemanning är sannolikheten liten för tidig upptäckt via närva-
rande personer, vilket gör ett effektivt detektionssystem helt avgörande. Målet 
är att fortsätta skapa ett underlag som grund till anvisningar kring val och 
utformning av detektionssystem i de komplexa geometrier och miljöer som kan 
förekomma inom industrin. 

I lager är inverkan av lagerhyllornas/ställagens utformning, fyllnadsgrad, 
olika passiva åtgärder såsom horisontella och vertikala barriärer också fråge-

ställningar av intresse för att kunna optimera skyddsåtgärderna. Lagringssättet i 
kombination med typ av gods påverkar också, då till exempel en stor andel plast 
kan ge helt andra brandspridningsförlopp och förutsättningar för sprinklersys-
temen. 

Viktigt att följa utvecklingen 
Detektion och släcksystem är en mycket viktig del av industrins brandskydd. En 
förutsättning för tillförlitligheten är att systemen dimensioneras för de risker 
som förekommer. Det är därför viktigt att hela tiden följa utveckling av existe-
rande och nya system för att snabbt möjliggöra deras användning ute i industrin. 
I specifika fall kan det vara aktuellt att utvärdera effektiviteten genom fullska-
liga brandförsök. 

Inom industrin finns många typer av objekt och processer som inte täcks 
fullt ut av existerande regelverk. Brandskyddet måste då utformas utifrån de 
förutsättningar som gäller för dessa anläggningar. Man bör fokusera på bland 
annat sårbarhetsanalys, riskanalys och riskhantering för att kunna bedöma 
behovet av brandskydd och identifiera optimala skyddsåtgärder. 

Målet är att genom väl avvägda insatser skapa underlag till råd och anvis-
ningar angående brandskyddet i specifika typer av objekt och processer. Delar i 
detta arbete kan omfatta analys av befintlig statistik, sammanställning av natio-
nella och internationella erfarenheter, analys av specifika industrier etcetera. 

Kontrollsystem för brandgaser 
I samband med industribränder kan brandgaserna naturligtvis utgöra ett pro-
blem för utrymning och släckinsats, men många gånger är problemet främst 
kopplat till påverkan på maskiner och varor. Påverkan finns både i den brand-
utsatta lokalen men även i omgivande lokaler på grund av brandgasspridning 
genom öppningar, genomföringar samt ventilationssystem. 

De mer grundläggande frågorna kring brandgasspridning behandlas i om-
råde 5, medan här beskrivna insatser ska inriktas mot mer specifika industrire-
laterade problem. Målet är att ta fram underlag till rekommendationer kring hur 
olika typer av kontrollsystem för brandgaser ska utformas, dimensioneras och 
taktiskt användas i industriella applikationer för att nå bästa kostnadseffektivi-
tet ur restvärdessynpunkt. Insatser av både experimentell och beräkningsmässig 
karaktär kan vara aktuella. 

Driftsäkerhet
Viktig för industrin är att man har korta stopptider efter en brand och om de 
tekniska säkerhetssystemen fungerar vid brand även om den är lokal och be-
gränsad. Traditionellt byggs brandskyddet på att göra åtgärder för personsäker-
het och egendomsskydd. Dessa åtgärder skyddar ibland inte driften. Det betyder 
t ex att man får ha en annan strategi som t ex funktionskrav på kablar, andra 
kriterier för temperatur och strålning när det gäller elektroniska och elektriska 
komponenter. Påverkan av sot på dessa systems funktion är ett annat område 
där ett stort behov av forskning behövs. Sedan är det viktigt att skadorna efter 
brand är begränsade. Även här är sot en viktig parameter men även skadekrite-
rier för kablar, elektronik spelar en roll. Sverige har tack vare Brandforsk gjort 
stora insatser t ex på funktionsbeteende av kablar men området är bredare än 
kablar och kräver ytterligare forskning. 

Bränder i industrilokaler
Det är viktigt att kunna uppskatta 
risken för brandspridning mellan 
industribyggnader. I dagens regel-
verk finns ett krav på en högsta 
tillåtna strålningsnivå under en given 
tidsperiod. Hur man beräknar beror 
på den information som tas fram för 
varje objekt. Men osäkerheten i de 
ingångsparametrar som används i 
beräkningsmodellerna är ofta stor. 
Detta forskningsprojekt ger en 
översikt över de metoder som finns 
för beräkning av brandspridning och 
valideringsförsök för strålnings- och 
flamhöjdsberäkning i modellskala.

PROJEKT: 601-071

Användningen av expanderat 
glas som brandskydd inom 
petrokemisk industri
Expanderat glas kan utgöra ett 
mycket effektivt brandskydd i invall-
ningar och motsvarande utrymmen 
där risk för brand kan uppstå i spill 
av brandfarlig vara. Syftet med pro-
jektet var att sprida kunskap kring 
möjligheten att använda expanderat 
glas (skumglas) som brandskydd 
inom petrokemisk industri.

PROJEKT: 602-091

Inertering av siloanläggningar
Tidigare projekt kring släckning av 
bränder i silor i kombination med 
praktiska erfarenheter från verkliga 
bränder har visat att inertering med 
kvävgas som matas in nära silons 
botten är en mycket lämplig släck-
metodik. Syftet med detta projekt 
har varit att utreda hur kvävgasen 
skall föras in i en silo för att uppnå 
optimal gasfördelning och på så sätt 
säkerställa att hela siloinnehållet 
inerteras.

PROJEKT: 602-071

Här behövs mer 
kunskap

Dessa områden är exempel 
på var det finns identifierade 
behov av kunskap: 

•  Brandsäkerhet och bero-
endet av nya material, nya 
tillverkningsmetoder eller 
användning av nya material

•  Hur driftavbrott orsakade av 
brand och/eller brandskador 
kan förebyggas

•  Brandsäkerhet i lager och 
hur bränder i lager kan före-
byggas, även i lager av t.ex. 
biobränsle där självantänd-
ning är en komplicerande 
faktor

•  Var sker de stora incidenter-
na, vad kan vi lära oss av dem 
och hur kan de förebyggas

•  Brand eller höga tempera-
turer och dess påverkan på 
andra säkerhetssystem, inte 
minst för kablar

•  Detektions- och släcksystem 
i komplexa miljöer som t.ex. 
höga lager
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Bränder och brandskyddsåtgärder påverkar miljön och kan 

kopplas till de nationella miljömålen. Ny teknik och nya ma-

terial behöver tas fram för att skapa ett miljöanpassat brand-

skydd. Forskningsinsatser bör beskriva för- och nackdelar med 

miljöval som påverkar brandsäkerheten, men också visa på hur 

olika styrmedel kan användas som driv- respektive motkrafter 

för ett fortsatt bra brandskydd där man kan väga in miljöhän-

syn. Forskningen bör främja utvecklingen av metoder för att 

värdera miljöpåverkan samt nya produkter och lösningar som 

bibehåller brandskyddsnivån med minskad miljöpåverkan.  

Läs mer på nästa sida ➔

Är brandsäkerhet 
miljövänligt?
Hur skulle vi kunna förklara för våra barnbarn att vi 
hade kunnat göra deras miljö bättre men medvetet 
valde att avstå? Hur påverkas vår miljö av bränder, 
både direkt och indirekt? Hur möter vi framtida behov 
av nya material och metoder på ett sätt som säkrar 
hållbar utveckling?
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God hälsa ett miljökvalitetsmål
Området ”God hälsa ett miljökvalitetsmål” beskrivs bäst genom att utgå från de 
nationella miljökvalitetsmålen. En analys av olyckors miljöpåverkan i förhål-
lande till dessa mål har gjorts av MSB som finner att i huvudsak fem av de 
nationella miljökvalitetsmålen påverkas av brand. De är Frisk luft, Giftfri miljö, 
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd 
miljö. De uppsatta målen för miljön inkluderar även god hälsa. 

Miljöaspekterna, och hälsofrågan, har flera direkta kopplingar till brand-
skyddsfrågor. Några påtagliga exempel är förbudet mot släckmedlet halon och 
obrännbara PCB-oljor, utbytet av freoner i kyl/frysanläggningar då de ersätts 
av brännbara gaser, samt diverse materialrelaterade frågor kopplad till bl a svår-
brännbar PVC, bromerade flamskyddsmedel och de brandsläckningsskum som 
innehåller perfluorerade ämnen. Kontaminerat släckvatten innehåller skadliga 
ämnen som kan vara mer frekventa vid exempelvis brand i mellanlager och 
andra lager av exempelvis bränslen eller sopor. 

Olika parametrars påverkan på risker
De miljö- och hälsoeffekter som är en konsekvens av bränder och metoder att 
förebygga bränder är beroende av en rad olika faktorer. Berörda material, bran-
dens förlopp, i vilket skede en släckinsats görs, temperatur och syretillgång och 
om föroreningar sprids till mark, vatten eller luft påverkar de potentiella miljö- 
och hälsoeffekterna. 

Risken för skador varierar även med årstid, områdets känslighet, täthet av 
brännbart material och väder. Under senare tid har särskild uppmärksamhet 
riktats mot brändernas bidrag till bildandet och spridningen av en rad särskilt 
farliga miljögifter som dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och vissa andra 
långlivade organiska föreningar, bl a fluortensider i våra mest effektiva brand-
släckningsskum. 

Släckningsinsatsernas genomförande påverkar bildningen och spridningen 
av miljöfarliga ämnen via brandrök och kontaminerat släckvatten till miljön. 
I vissa fall kan det vara motiverat att antingen samla upp släckvatten eller låta 
det som brinner brinna upp eller välja en metod som kan minska utsläppen. 
Under senare år har flera projekt genererat viktig kunskap som bidragit bl a till 
standardisering kopplad till frågan, men validerade modeller krävs för kvanti-
fiering av miljö- och hälsorisker med olika typer av utsläpp kopplade till typ av 
recipient mm.

Återvinningen skapar nya depåer 
Återvinning av uttjänta produkter ökar i samhället. Det innebär att depåer av 
insamlat material ökar i antal och storlek och är nya objekt där en brand kan få 
avsevärda miljökonsekvenser. Även om vissa ämnen behöver ersättas, genom 
att tas ur kretsloppet, kommer de att finnas kvar i återvinningskedjan under 
överskådlig tid. 

Brand i enskilda objekt kan utgöra en stor potentiell lokal föroreningskälla 
men också vara en markant andel av den totala miljöbelastningen. Utöver åter-
vinningsindustrin finns samma risker inom tillverkningsindustrin och köpcen-
trum där vissa produkter innehåller farliga ämnen. 

Brandtekniska egenskaper har miljörelevans 
Forskningens inriktning har under många år varit att finna olyckors miljöeffek-
ter. Mindre öppen forskning finns kring produkter och material. 

Brandtekniska egenskaper för byggmaterial, inredning, möbler, kablar med 
mera har också en miljörelevans. Mer kunskap behövs om nya material och nya 
användningsområden för att på sikt minska total miljöpåverkan. Ett stöd till 
utvecklingen av nya material kan ge minskad miljöbelastning. 

Underlag saknas för att bedöma total miljöpåverkan från olika produkter när 
de brandskyddas eller brinner. Design och materialval har stor betydelse när nya 

produkter utvecklas och kan skapa produkter som marknaden behöver. 
Bedömning och anpassning till krav på brandskydd kommer ofta sent i 

utvecklingsskedet. Ett miljöanpassat brandskydd i produkter kan man få genom 
säkerhetstänkande i produktutvecklingen. Goda idéer kan behöva stöd för att vi-
dareutvecklas till prototyper. Ny forskning krävs där båda brandegenskaper och 
miljö- och hälsopåverkan optimeras som en naturlig del i utvecklingsprocessen. 
Här behövs accepterade metoder för uppskattning av en produkts miljöbelast-
ning där brand är med som en del av utvärderingen.

Brandskydd kan kombineras med miljöomsorg 
Olika tekniska lösningar behövs i form av analysmetodik och modeller för att 
kunna studera enskilda produkters egenskaper. Erfarenheter visar att krav på 
brandskydd kan förenas med miljöomsorg. 

Genom att införa standardiserade funktionskrav där en hel produkt kan pro-
vas ökar möjligheterna att skapa produkter med goda brandegenskaper. Innan 
sådana prov kan accepteras behövs en utveckling där de jämförs med existe-
rande småskaliga tester. 

Ekologiskt byggande positivt 
Miljövänliga åtgärder inom bygg- och konsumentsektorn påverkar förorenings-
graden vid brand. Enligt en rapport från Boverket påverkas miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” positivt av materialvalen inom ekologiskt byggande. 

Rimligtvis borde det också innebära att emissionerna från brand i byggnad 
som består av miljövänliga material påverkas positivt förutsatt att de brandtek-
niska kraven bibehålls. Ska detta regleras i Boverkets eller Naturvårdsverkets 
regelverk? Eller ska lagen om skydd mot olyckor användas för sådan reglering? 
Hur mycket föroreningar kan accepteras från en brand ur miljösynpunkt? 

Produktionssystemen för olika typer av återvunnet material och användning 
av nya bränslen omfattar även lagring och förbränning i stor skala. Bränder ska 
förhindras men vid behov släckas effektivt. Metoder för bedömning av dessa 
nya risker behöver utvecklas. 

Miljökrav och förbud mot vissa släckmedel medför behov av nya brand-
skyddsåtgärder där metoder för att göra helhetsbedömningar kan underlätta för 
utvecklare och beställare. 

Ekonomi eller hållbarhet drivande?
I många fall drivs utvecklingen av vad som är ekonomiskt möjligt eller kost-
nadseffektivt. Detta sker på företagsekonomiska grunder. Annan styrning sker 
via lagar och föreskrifter. Utveckling av nya produkter kan helt förändra ba-
lansen mellan kostnad och nytta men introduktionen på marknaden hämmas av 
regler, standard eller praxis. Styrmedel, driv- och motkrafter behöver förklaras 
och kopplas till utvecklingen av miljöanpassat brandskydd varvid marknads-
krafter kan användas för lansering av material och produkter. 

Nya miljökrav såsom energieffektivitet förändrar byggandet, t ex genom in-
förande av brännbar isolering för att minska byggnaders energibehov. Eventuell 
användning av flamskyddsmedel i dessa produkter kan påverka brandegenska-
perna men objektiva modeller för holistiska riskbedömningar som väger risken 
för brand mot risken för hälso- och miljöpåverkan behövs som input till utveck-
ling av hållbara funktionskrav.

Säkrare lagring av biobränsle 
och avfall – statistik över och 
erfarenhet från incidenter och 
bränder
Sedan 10–15 år pågår en omfat-
tande omställning för att ersätta 
fossila bränslen med olika typer av 
bioenergi och avfall samt att uppnå 
en ökad materialåtervinning. Detta 
innebär en omfattande hantering 
och lagring av dessa material vilket 
också medför risker för brand. 
Syftet med projektet har dels varit 
att samla kunskap kring hur lagring 
av olika typer av biobränsle och 
avfall sker, dels att få en uppdaterad 
statistik kring inträffade bränder 
och sammanställa de erfarenheter 
man fått av dessa incidenter.

PROJEKT: 701-121

Mätning av miljöpåverkan av 
bränder (EcoTox)
Utsläpp från bränder består typiskt 
av ämnen och partiklar som är 
skadliga för människa och miljö. 
Omfattningen av utsläppet och 
kontamineringsgraden från en brand 
beror på brandens förbränningsför-
hållanden, bränslet, den omgivande 
miljön och omfattningen av utsläpet. 
Det är många grupper i samhället 
som är intresserade av att förstå 
effekterna på miljön från en brand. 
Projektets rapport och kalkylbla-
det ”Database of fire effluent” kan 
användas som ett verktyg för att 
ta fram riktlinjer för att utvärdera 
skadebilden: i förberedande syfte 
(incidentplaner, livscykelanalyser), 
under (respons), och efter (sanering, 
forskning, erfarenhetsuppföljning) 
en brandincident. 

PROJEKT: 700-121

Här behövs mer 
kunskap

Dessa områden är exempel 
på var det finns identifierade 
behov av kunskap: 

•  Återvinning skapar nya 
depåer av material som t.ex. 
kan självantända och/eller 
utgöra ett miljöhot om brand 
uppstår

•  Livscykelanalys av byggnader 
där sannolikhet och konse-
kvens av brand inkluderas

•  Släckmedel som är effektiva 
och har liten eller helst ingen 
miljöpåverkan. Här behöver 
även arbetsmiljöaspekten 
belysas

•  Flamskyddsmedel med liten 
eller ingen miljöpåverkan

•  Miljöpåverkan kopplad till 
släckinsatser och behov av 
att kunna välja släckmetod 
eller taktik baserat på miljö-
påverkan (i tillägg till andra 
aspekter)
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