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Analysen som utförts visar att beräkningsresultaten
från tvåzonsmodeller kan ifrågasättas och att de inte
kan användas utan kritisk granskning, där modellfel
och modellosäkerhet beaktats. Resultaten visar att
CFAST 2.0 överskattar temperaturen och underskattar
brandgaslagrets höjd. Om detta kan anses vara konser-
vativt i en tillämpning beror på hur kritiska förhållan-
den definieras i den specifika situationen. Analysen
visar också att beräkningarna kan korrigeras för modell-
fel med ökad precision i beräkningarna som resultat.
En generell korrektionsfaktor kan inte bestämmas,
eftersom variationen av modellfelet är beroende av
vilken typ av scenario som modelleras.

Även om modellberäkningarna kan korrigeras, kom-
mer det fortfarande att finnas osäkerhet i det justerade
värdet. Om modellfel och modellosäkerhet inte beak-
tas i beräkningarna är det omöjligt att bedöma om
kvantitativa dimensioneringskriterier är uppfyllda, vil-
ket kan leda till att säkerheten underdimensioneras
eller att byggkostnaden ökar i onödan. Valet av modell
kommer då att ha stor inverkan på resultatet. För att
kunna utvärdera effekten av fel och osäkerheter i
modellberäkningar måste en jämförelse göras med
andra delar av den totala osäkerheten i beräkningarna,
t.ex. osäkerhet i indata och osäkerhet i andra beräk-
ningar. Detta är möjligt om metoden för att kvantifiera
modellosäkerhet som presenteras i denna studie an-
vänds.

Traditionellt sett har arbete med personsäkerhet i
samband med brandskydd ofta utförts med metoder
som baserats på preskriptiva regler och schablon-
lösningar. Möjligheter att använda alternativa angrepps-
sätt har lett till att ett brandtekniskt ingenjörsmässigt
tänkande har utvecklats. Detta skedde först i slutet av

1960-talet inom brandteknisk dimensionering av bä-
rande konstruktioner och nu generellt inom områdena
brandteknisk dimensionering och brandteknisk risk-
analys. Två viktiga uppgifter för en ingenjör som väljer
att arbeta med ett analytiskt angreppsätt är dels att
modellera verkliga förhållanden med hjälp av
beräkningsmodeller, dels att ta hänsyn till osäkerhet-
erna i dessa beräkningar vid beslutsfattande. I brand-
tekniska tillämpningar används ofta modeller för be-
räkning av brandgasspridning för att uppskatta konse-
kvenserna av att en brand uppstår. Dessa modeller
används trots att kunskaperna om osäkerheter och fel
är otillräckliga och att det saknas metoder för att
korrigera modellberäkningarna för dessa.
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Modellosäkerhet –
eller hur fel räknar CFAST?
Målet med detta delprojekt var att kvantitativt
analysera modellfel och modellosäkerhet i
beräkningsresultat från brandgasspridnings-
modeller. Resultatet är en modell som kan använ-
das för att korrigera fel i framtida brandgas-
spridningsberäkningar och därmed öka precisionen

och minska osäkerheten i beräkningarna. För att
exemplifiera metodiken har en omfattande analys
gjorts av beräkningsresultat från tvåzonsmodellen
CFAST 2.0 och även en mindre analys av beräk-
ningar med modellerna FAST 3.1, FASTLite 1.0
och FPETool 3.2.


