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1 Sammanfattning  
Denna utredning har genom analytisk dimensionering och komparativ kvalitativ bedömning visat att 
aktuell byggnad med en tätare brandcellsindelning och ett vidarekopplat automatiskt brandlarm 
uppfyller kravet om att stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom 
byggnad begränsas. Den aktuella byggnaden har därmed ett tillfredsställande brandskydd och 
utformningen uppfyller därmed skydd mot omfattande brandspridning i enlighet med föreskriftkraven 
i BBR 5:561. 

2 Inledning 

2.1 Syfte  

Den analytisk dimensionering syftar till att utreda huruvida en brandsektion som överstiger schablon 
angiven enligt allmänt råd kan accepteras med bibehållet skydd mot omfattande brandspridning i 
enlighet med förskriften i BBR 5:561 [1].  

2.2 Kontroll av verifiering 

Enligt Fire Safety Nordic kvalitetssystem har denna utredning kvalitetssäkrats genom 
interngranskning av en annan brandingenjör inom Fire Safety Nordic. Kontrollen har omfattat en 
generell kvalitetsgranskning, dimensioneringsförutsättningar, metodik och beräkningsgång. 

2.3 Metod 

Det finns två metoder för brandteknisk dimensionering, förenklad dimensionering och analytisk 
dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att föreskrifter i Boverket byggregler (BBR) uppfylls 
i enlighet med vad som anges i tillhörande allmänt råd. Analytisk dimensionering innebär att 
föreskrifter uppfylls genom annat sätt än förenklad dimensionering. I denna utredning ska analytisk 
dimensionering verifiera föreskriftskraven i enlighet med Boverkets allmänna råd om analytisk 
dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD 3) [2]. 

2.4 Förutsättningar 

Fullständiga förutsättningar för aktuellt projekt är beskrivna i brandskyddsbeskrivning upprättad av 
Fire Safety Nordic som utgör huvuddokument till denna bilaga.  

3 Verifiering  

3.1 Identifiering av verifieringsbehovet   

Enligt föreskrifttexten till BBR 5:561 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning 
inom byggnaden begränsas.  

För att uppfylla skydd mot omfattande brandspridning enligt det allmänna rådet till 5:561 i bör 
byggnaden utformas med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en 
kombination av dessa. Vid bedömningen av risk för brandspridningen bör även hänsyn tas till 
brandbelastningen. Exempel på lämplig utformning är att dela upp byggnaden i brandceller om högst 
1 250 m2 eller i brandsektioner enligt tabell nedan Tabell 1. Om brandbelastningen understiger 250 
MJ/m2 kan utrymmet utformas utan särskilt skydd mot omfattande brandspridning.    
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Tabell 1 Brandsektionering av stora byggnader  

Skyddssystem 
Maximal storlek (nettoarea*) på brandsektion vid brandbelastning  
f (MJ/m2)  

 f ≤ 800  f ≥ 800 

Inget automatiskt brandlarm eller 
släcksystem  

2 500 m2 1 250 m2 

Automatisk vattensprinkler  5 000 m2 2 500 m2 

Automatisk vattensprinkler- 
anläggning  Obegränsad  Obegränsad  

* Nettoaren bestäm utifrån samtliga plan som ingår i brandcellen eller brandsektionen. Horisontella 
sektionsgränser kan utföras som brandcellsgräns med motsvandra krav enligt 5:562 men utan krav på skydd mot 
mekanisk påverkan (M).   

I aktuell byggnad överstiger brandsektionen 5 000 m2 med 250 m2 vilket är ett avsteg från förenklad 
dimensionering och som verifieras här i enlighet med de krav som ställs i BBRAD 3.   

Den aktuella utformningen är att brandsektionen är 250 m2 för stor. Detta utgör en avvikelse från 
förenklad dimensionering som presenteras i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2 Matris för att identifiera avvikelser från förenklad dimensionering (FD)   

Del av brandskyddet  Avvikelser från förenklad dimensionering  

  Avsteg  Tillägg  

  1 2 3 4 1 2 3 4 

5:2 Brandtekniska klasser och övriga 
förutsättningar         

5:3 Möjlighet till utrymning vid brand         

5:4 Skydd mot uppkomst av brand         

5:5 Skydd mot brand- och brandgasspridning 
inom byggnad  X    X    

5:6 Skydd mot brandspridning mellan 
byggnader 

        

5:7 Möjligheter till räddningsinsats  X    X    

Avd C 
kap 1.1.2 
i EKS 

Bärförmåga          

3.2 Riskidentifiering  

Avsteget kan innebära risk för att en brand blir för omfattande vilket innebär att räddningstjänsten 
möjligheter till att kontrollera branden och förhindra storbränder med omfattande egendomsskador 
som följd.  

Inga riskkällor utöver de som normalt kan förväntas påträffas i en kontor- och skolbyggnad har 
identifierats. 

Avstegets karaktär bedöms ge konsekvenser som är lätt överblickbara. Utifrån detta anses en 
kvalitativ analys med en referensbyggnad utgöra en tillfredsställande nivå för verifiering. 
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3.3 Verifiering med en referensbyggnad  

3.3.1 Beskrivning av referensbyggnaden 

Referensbyggnaden uppfyller krav enligt förenklad dimensionering. Nettoarens för byggnaden 
uppgår till 5 000 m2 och byggnaden utgör en stor brandsektion utan brandceller. Byggnaden är 
försett med ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SOS/räddningstjänst. 

3.3.2 Beskrivning av aktuell byggnad 

Aktuell byggnad utgör en Br2-byggnad där brandsektionen uppgår till 5 250 m2. Byggnaden ska 
förses med ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SOS/räddningstjänst. 
Brandbelastningen i byggnaden understiger 800 MJ/m2 enligt BBRBE 1 [3]. Byggnaden är även 
indelad i sju brandceller enligt Tabell 3 nedan.  

Tabell 3 Brandcellsindelning   

Aktuell byggnad   Referensbyggnad  

Brandsektion: 5 250 m2  Brandsektion: 5000 m2 

Brandcell 1: 2465 m2 
Brandcell 2: 1964 m2 
Brandcell 3: 645 m2 
Brandcell 4: 83 m2 
Brandcell 5: 48 m2 
Brandcell 6: 35 m2 
Brandcell 7: 10 m2  

Utförd utan brandcellsindelning  

4 Analys  
Byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till larmcentral som 
tillkallar räddningstjänst. Vid en eventuell brand kommer räddningstjänsten snabbt till platsen och kan 
påbörja en tidig släckinsats.  

I referensfallet då byggnaden inte är försedd med brandceller utan endast en stor brandsektion på 
5 000 m2 kan branden sprida sig obehindrat och kan eventuellt växa sig så stor att en släckinsats inte 
är möjlig.  

Då aktuell byggnaden är indelad i sju olika brandceller kommer dessa att hjälpa till att begränsa 
branden och även underlätta för räddningstjänsten att släcka och begränsa en eventuell brand. Att 
sektionen i aktuellt fall är 250 m2 för stor borde med råge kompenseras av att bygganden är indelad i 
fem brandceller som kan hjälpa till att förhindra att brandspridningen blir omfattande.  

5 Slutsats  
Då byggnaden är indelad i flertalet brandceller kommer dessa att minska sannolikheten för en 
omfattande brandspridning. Därmed ger aktuell utformning samma eller bättre skydd mot 
omfattande brandspridning än en liknande byggnad projekterad enligt förenklad dimensionering. 

Den aktuella byggnaden bedöms därmed uppfylla ett tillfredsställande brandskydd skydd mot 
omfattande brandspridning i enlighet med föreskriftkraven i BBR 5:561. 
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