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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

De senaste 15 åren har ungefär samma dimensionerande brand använts för 
utrymningsdimensionering i de flesta svenska tågtunnelprojekt. Dimensionerande 
branden (dimensionerande brandeffektkurvan) i de olika tunnelprojekten har baserats 
på Eurekaförsöken i början av 90-talet samt i enstaka fall en grundligare analys av 
ingående material.  

Sedan 90-talet har det har genomförts nya försök, ny forskning har presenterats och 
kraven på brandskydd i tågen har ändrats. Detta ändrar dels kunskapsbasen men även 
förutsättningarna när det gäller att välja dimensionerande brand i tunnelprojekt. 

Rapporten redovisar slutsatserna som kan dras utifrån den forskning och de 
fullskaleförsök som har utförts samt utvecklingen inom krav på ytskikt i Europa.  

Rapporten presenterar därefter en metod för att ta fram dimensionerande bränder i ett 
tunnelprojekt utifrån möjliga brandscenarier. Resultatet vid användande av modellen är 
inte en dimensionerande brand utan flera representativa brandeffektkurvor för möjliga 
brandhändelser i tunneln d.v.s. brandlasten betraktas som en variabel. I metod-
beskrivningen ges konkreta exempel på representativa brandeffektkurvor för specifika 
förutsättningar. 

Genom att skapa representativa brandeffektkurvor som är mer anpassade efter de 
projektspecifika förutsättningarna kan tunnelns utformning och krav på 
säkerhetstekniska system optimeras ur ett funktionellt och ekonomiskt perspektiv.  

 

1.2 Användningsområde 

Rapporten behandlar framtagande av dimensionerande brandeffektkurvor för 
utrymningsdimensionering. Dessa brandeffektkurvor används huvudsakligen vid ett 
scenario där ett brinnande passagerartåg har stannat i en tunnel. 

De dimensionerande brandeffektkurvorna används även för att dimensionera eventuella 
system för brandgaskontroll som ska underlätta utrymning och räddningstjänstens 
insats.  

Rapporten behandlar inte:  

 tid-temperaturkurvor för dimensionering av bärande konstruktioner 
 Brand i frakt-eller godsvagnar eller godståg  
 kombinerade väg-och tågtunnlar. 

 

1.3 Rapportstruktur  

Kapitel 2 ger en kort inblick i faktorer som påverkar brandförloppet samt metoder för 
att ta fram dimensionerande bränder. 
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I kapitel 3 redogörs för de kända dimensionerande bränder som använts tidigare i 
Svenska tågtunnelprojekt samt en utblick av vad som används utanför Sverige.  

I kapitel 2 gås genomförda försök och slutsatser kring bränder i tåg igenom för att ge 
underlag till brandförlopp i tåg, faktorer som påverkar förloppet samt vilka 
brandeffektkurvor som är rimliga för olika tågtyper. 

Då det har skett en hel del ändringar i kraven på barriärer och ytskikt sedan merparten 
av de tåg som har förekommit i genomförda försök tillverkades så redogör kapitel 5 för 
vilka brandstander som har använts genom tiderna i Sverige. 

I kapitel 6 presenteras slutligen en föreslagen metod för att ta fram dimensionerande 
bränder för en specifik tunnel.  
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2. Teori 
2.1 Brandens olika faser 

Brandeffektkurvor beskrivs oftast med hjälp av en brandtillväxtfas, en fas med högsta 
möjliga brandeffekt (oftast konstant) och slutligen en avklingande fas. 
Nyckelparametrar för utrymning som alltid beskrivs för dimensionerande 
brandeffektkurvor är brandens tillväxthastighet och högsta möjliga brandeffekt 
(maxbrandeffekt).  

Parametrar som är viktiga för hur branden utvecklas i tågvagnar beskrivs i SP rapport 
2002:30/1/: 

 Brandtekniska egenskaper hos fönsterglasen och hur de är monterade i 
fönsterramen. 

 Brandtekniska egenskaper hos beklädnadsmaterial (vägg, tak och golv) och säten 
i vagnen, samt mängd och placering. 

 Typ av vagnkonstruktion (stål eller aluminium). 
 Storlek och placering på tändkälla. 
 Dörröppningar och eventuella öppningar i taket. 
 Fukthalt i materialen. 

 

Utöver detta har även Metroförsöken visat att mängden bagage har betydelse för den 
initiala brandutvecklingen /3/.  

Som beskrivs i kapitel 6 så har även tändkällan stor betydelse för om branden kan bli 
betydande överhuvudtaget, samt hur lång tid det tar innan branden når en kritisk 
storlek, d.v.s. då brandens tillväxt accelererar. Den initiala brandtillväxthastigheten 
beror främst på ytskikt, tändkälla, lufttillförsel och mängd bagage.   

Brandens högsta effekt begränsas av luftflödet, exponerad brännbar yta, och 
brandbelastningens energiinnehåll och geometri. Teoretiska värden för den högsta 
möjliga brandeffekten, i en avgränsad sektion av en tågvagn, kan beräknas genom att 
studera den högsta möjliga brandeffekten för den ventilationskontrollerade branden 
(utifrån dörr -och fönsteröppningar samt om konstruktionen är av stål eller inte) och 
den bränslekontrollerade branden (fritt exponerad yta multiplicerat med brandeffekt 
per yta för olika material).  

Branden avtar när brandbelastningen minskar, eller börjar ta slut, i snabbare takt än 
brandspridning kan ske. Det totala energiinnehållet, det vill säga integralen av 
brandeffektkurvan måste överensstämma med brandbelastningen i fordonet.  

För ett tåg med stålkonstruktion och goda brandegenskaper hos ytskiktet, eller med 
stängda dörrar, så kommer inte kommer hela vagnen att brinna samtidigt. Även en 
brand i ett tåg med snabb brandtillväxt kan bli begränsad av energiinnehållet, se figur 8 
där branden tilltar snabbt men för bränderna i tåg med låg brandbelastning så avtar 
branden innan hela vagnen brinner samtidigt.  
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2.2 Dimensionerande brandeffektkurvor 

Dimensionerande brandeffektkurvor kan huvudsakligen delas in i tre olika kategorier, se 
figur 1:  

 linjära kurvor  
 kvadratiska kurvor  
 exponentiella kurvor . 

 

Figur 1. Exempel på olika former av kurvor för designbränder /9/. 

 

Som tidigare nämnts så måste bör det eftersträvas att det totala energiinnehållet 
överensstämmer med integralen av brandeffektkurvan. Detta gäller oavsett om en linjär, 
kvadratisk eller exponentiell kurva används. I Tabell 1 ges förslag på när branden börjar 
avta med hänsyn till brandbelastningen. Observera att branden antas avta långsammare 
än den antas tillväxa i samtliga fall. 

Tabell 1. Sammanfattning av olika dimensionerande brandeffektkurvor och förslag till tider 
till när branden börjar avta /9/. För linjär tillväxt, se vidare referens/11/, för 
kvadratisk tillväxt se vidare referens /12/ för exponentiell tillväxt se vidare 
referenser /13/ och /24/. 
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Linjära kurvor 
För linjära brandeffektkurvor så finns en linjär brandtillväxtfas, en fas med konstant 
brandeffekt och en linjär avsvalningsfas fas. Detta är en mycket enkel form och används 
bland annat i franska regelverk för tunnelsäkerhet. Dessa kurvor är enkla att använda 
men sämre på att beskriva ett verkligt brandförlopp. 

Kvadratiska kurvor 
Detta är den vanligast förekommande formen av brandeffektkurvor. För kvadratiska 
kurvor finns en brandtillväxtfas där branden tillväxer proportionellt med tiden i kvadrat 
(α×t2), en fas med konstant brandeffekt och en fas där branden avtar exponentiellt. Ofta 
benämns de brandtillväxthastigheter som finns i NFPA 72 ”slow” (α =0.003 
kW/s2),”medium” (α =0,011 kW/s2), ”fast” (α =0.027 kW/s2) eller ”ultrafast” (α =0.19 
kW/s).  

Dessa kurvor representerar dels rent fysikaliskt bättre hur brandspridningen sker längs 
med en horisontell yta och liknar de kvadratiska kurvor oftast verkliga 
brandeffektkurvor mer än vad de linjära kurvorna gör.  

Exponentiella kurvor 
I det tredje fallet med den exponentiella brandeffektkurvan kan hela förloppet 
(tillväxtfas, eventuell fas med konstant brandeffekt eller enbart kortvarig högsta 
brandeffekt och slutligen en avsvalningsfas) beskrivas med ett uttryck vilket ger större 
kontroll på den totala energin som förbrukas under brandförloppet. Den exponentiella 
kurvan kan beskrivas på följande sätt: 

  (Ekvation 1) 

  (Ekvation 2) 

  (Ekvation 3) 

Q̇max  = Brandeffekt [MW]  

Etot     = Totalt energiinnehåll [GJ]  

n       = Parameter som väljs godtyckligt för att anpassa kurvan efter önskad form             
             (saknar fysikalisk betydelse) 

Valda Q ̇ och Etot ger k och r. För en djupare förståelse hänvisas till referens/9/. 

Uttrycken är inte lika enkla som för de linjära eller kvadratiska brandeffektkurvorna 
men representerar bättre ett verkligt brandförlopp. Om den högsta brandeffekten, tid till 
högsta brandeffekten och energiinnehållet kan uppskattas eller är känt erbjuder 
exponentiella kurvor stora möjligheter och flexibilitet. Precis som för linjära och 
kvadratiska kurvor är det relativt enkelt att beräkna brandkurvor där tillväxthastigheter, 
högsta brandeffekten och brandbelastning stämmer överens.  

Det går även att skapa brandeffektkurvor med en konstant brandeffekt genom att 
addera två eller flera exponentialkurvor. Samband för val av n, k, och r finns 
presenterade i referens/9/.  
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Adderade kurvor 
En brandeffektkurva kan tas fram, för den del av tåget som studeras (t.ex. en vagn), 
direkt eller genom att addera brandeffektkurvor för olika delar av tåget. Detta kan 
utföras i olika skalor beroende på hur detaljerad analysen är. Exempelvis kan 
brandkurvor tas fram för olika delar av inredningen, mellan olika kupéer, mellan olika 
våningar eller mellan olika sektioner av tåget som separeras med partier som försvårar 
brandspridning. Dessa adderas med brandeffektkurvorna för respektive del av tåget 
utifrån den tid som det bedöms för branden att spridas till nästa del. Se exempel i Bilaga 
3. 

Med avseende på utrymning som förväntas vara avslutad inom 30-20 minuter från 
brandens uppkomst så räcker det oftast att studera branden för en enskild del av tåget 
som är separerad brandtekniskt från en annan del av tåget. Eftersom brandbarriärer 
oftast dimensioneras för 15 minuters brandmotstånd så är brandspridning till övriga 
delar av tåget dock inte otänkbar vid en kraftig brand. 

 

2.3 Brandeffekten hos en ventilationskontrollerad brand 

I SP rapport 2002:30 /1/ föreslås följande formel för en uppskattning av den teoretiskt 
högsta tänkbara brandeffekten baserat på tillgängliga ventilationsöppningar: 

 

 

 
Llambda,  , är mellan 1,2 och 1,7 för den fullt utvecklade branden där förbränning även 

sker utanför fönstren, d.v.s. när flamman slår ut ur ett fönster. Normalt sett studeras 
fönster och dörröppningar men även brännbara bälgar kan skapa ventilationsöppningar. 

 

2.4 Brandeffekt som funktion av exponerad yta 

Vid beräkning av en brandeffekt som funktion av en fritt exponerad yta varierar denna 
siffra mellan ca 0,2-0,5 MW/m2 för de flesta fasta material /16/. Detta kan med fördel 
testas med hjälp av konkalorimetertester där avgiven brandeffekt vid en viss infallande 
strålning anges. FIRESTARR /28/ anger brandeffektvärden för många typiska 
inredningar i tåg.  

 

2.5 Fönsters tålighet vid en brand 

Fönstrens tålighet beror på ett antal faktorer såsom storlek, material, tjocklek, 
infästning och mindre sprickor. Studier visar att det är mycket svårt att förutse när 
fönster går sönder i en riktig brand men det finns vissa grova förenklingar att använda. 

De flesta vanliga enkelglas går sönder vid ca 300 ºC och ett härdat/laminerat glas går 
sönder vid ungefär samma temperaturer som en övertändning kan antas ske, d.v.s. 500-
600 ºC, se /34/. 
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2.6 Brandspridning mellan objekt 

För bestämning av brandspridning mellan två objekt studeras dels effektkurvan för det 
första brinnande föremålet, den resulterande strålningen till nästa objekt samt hur lång 
tid det tar att antända nästa objekt vid olika infallande strålningsnivåer. Se /6/ för 
djupare förståelse. Detta exemplifieras även i utredningen som gjordes inför val av 
Citytunnelns dimensionerande brand, se Bilaga 2. 

 

2.7 Svensk statistik över brandens startutrymme 

Uppgifter om inträffade bränder i persontåg hämtats från Trafikverkets databas Synergi 
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps databas för insatsrapporter. 
Utdragen från Synergi samkörs mot utdragen från MSB´s insatsrapporter för perioden 
januari 2002 till juli 2012.  

Där framgår att ca 83 % av de inrapporterade brandhändelserna är mindre än att de har 
självslocknat eller kunnat släckas av en handbrandsläckare och 2 % är så stora att en hel 
vagn är utbränd eller branden har varit svårsläckt p.g.a. intensitet och omfattning.  

Startpunkt för de bränder som har bedömts vara större än att de kunnat släckas av en 
handbrandsläckare framgår av Tabell 2. 

Tabell 2. Startpunkt för bränder som varit större än att de kunnat släckas med hjälp av en 
handbrandsläckare under 2002-2012.  

 

Andelen bränder med startpunkt under vagnen (36 %) är betydligt större än bränderna 
med startpunkt i vagnen (16 %). Det finns en del bränder som startat i övriga utrymmen 
såsom tekniskskåp och liknande (16 %) medan andelen bränder i förarutrymmet är 
mycket liten (3 %). Därutöver finns en andel där brandens startutrymme är okänd  
(29 %).  
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3. Tidigare använda dimensionerande bränder 
3.1 Allmänt 

I detta kapitel redovisas vilka dimensionerande bränder (brandeffektkurvor) som 
använts i tågtunnelprojekt i Sverige och Tyskland/Österrike vid värdering av 
utrymningssäkerheten samt dimensionerande bränder som har föreslagits av Deutsche 
Bahn och EU-projektet FIT.  

Syftet är att ge en historisk tillbakablick på vilka slutsatser som tidigare har dragits ifrån 
utförda försök och forskning.  

 

3.2 Tidigare dimensionerande bränder i Sverige 

Dimensionerande bränder har beskrivits med hjälp av kvadratiska brandeffektkurvor, se 
Figur 2.  

I samtliga av de inventerade tågtunnelprojekten i Sverige har en 15 MW:s brand med 
brandtillväxten motsvarande medium på ungefär 0,011-0,012 kW/s2 använts vid 
projekteringen av utrymningssäkerheten. Underlag för dessa beslut har dels varit 
Eurekaförsöken, brandanalyser i Citytunneln i Malmö, se bilaga 1 och 2, vilka tågtyper 
som trafikerar tunnlarna och utredning av SP av dimensionerande brand för tåg /2/.  
Se även referens /5/ som sammanfattar utvecklingen av dimensionerande bränder i 
tunnlar. En sammanställning av dimensionerande brandeffektskurvor i olika svenska 
spårtunnelprojekt, se Tabell 3. 

 

Figur 2 Brandeffektkurva (HRR) för jämförelse mellan olika brandtillväxthastigheter. 
Dimensionerande brand i tågvagn ansätts generellt genom att ha en 
brandtillväxthastighet enligt NFPA ”medium” och en fas med högsta brandeffekten 15 
MW (gul färg) under en given period. Dock tillåts branden växa till ca 20 MW i en del 
scenarier (rosa). Känslighetsanalys med brandtillväxthastighet enligt NFPA ”fast” 
har utförts (turkos). 
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Tabell 3. Tunnlar och dimensionerande bränder. Årtalet avser tidpunkten då utredning för 
framtagande av dimensionerande brand utfördes. 

Projekt  

(Årtal) 

Dimensionerande brand vid utrymning av persontåg 

Citybanan  
(2006 rev. 2012) 
 

Dimensionerade är mediumbrand upp till 15 MW men i 
analyserna har även följande brandeffektkurvor ingått: 

• Brand i tåg i tunnel med brandtillväxthastighet ”slow” 
kontinuerligt till ca 15 MW 

• Som känslighetsanalys studerades även snabbare en 
brandtillväxt ”fast” upp till 20 MW samt en mediumbrand upp 
till 20 MW. 

Södertunneln  
(2011) 

Mediumbrand upp till 15 MW. 

Tvärbanan  
(2010) 

Mediumbrand upp till 15 MW. Denna kurva bedömdes även 
innefatta anlagda bränder.  

Ådalsbanan 
(2010) 

Mediumbrand upp till 15 MW  

Citytunneln 
(2002 rev. 2010) 
 

Mediumbrand upp till 15 MW (tillväxthastighet 0,011 kW/s2).  

Inför framtagande av ovanstående dimensionerande brand 
utfördes en detaljerad studie av brandspridning inom de 
tågtyper som skulle trafikera tunneln. Analysen involverade 
kompletterande tester av säten, strålningsberäkningar och 
rökutvecklingsberäkningar, se bilaga 2. 

Genom att ställa kravet på BS 5852 Crib 7, DSB Execution 
(snitt i klädseln) i fordonen som trafikerar Citytunneln så 
valdes en mediumbrand användas som dimensionerande 
brand. Orsaken till den lägre effektutveckling grundade sig i att 
det behövs sannolikt en kraftig antändningskälla på flera 100 
kW, t.ex. uthälld bensin som skulle kunna antända både stolar 
och ytskikt och medföra övertändning.  

Kattlebergstunneln 
(2007) 

Baserat på branden som användes i Nygårdstunneln d.v.s. 
medium 15MW. 

Hallandsåstunneln   
(2002 rev. 2007) 

Mediumbrand upp till 15 MW. 

Nygårdstunneln  
(2002) 

Mediumbrand upp till 15 MW. 

Botniabanan 
(2000) 

Mediumbrand upp till 15 MW (tillväxthastighet 0,01 kW/s2) 
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Projekt  

(Årtal) 

Dimensionerande brand vid utrymning av persontåg 

Trollhättantunneln 
(1998-2000) 

Mediumbrand upp till 15 MW (tillväxthastighet 0,01 kW/s2) 

Åsatunneln 
(1999) 

Mediumbrand upp till 15 MW (tillväxthastighet 0,01 kW/s2) 

Grödingebanan 
(1999)  

Mediumbrand upp till 15 MW (tillväxthastighet 0,01 kW/s2) 

Tröingebergs-
tunneln 
(1998) 
 

Brandeffektkurvan är baserad på Eurekaförsöken 
 (SP rapport 1997). 

Tid ifrån tändning Brandeffekt (MW) 

11 min                     3 MW 

15 min                     5 MW 

20 min                     9,5 MW 

35 min                    12 MW 

20 min                     6 MW    

Glumslövstunneln 
( - ) 

Jämförelse utförs i säkerhetsvärderingen med det som gjorts i 
Tröingebergstunneln 
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3.3 Tidigare dimensionerande bränder i Tyskland/Österrike 

Många dimensionerande bränder som använts i Tyskland härrör från Eurekaförsöken i 
början av 1990-talet. Eurekaförsöken utfördes som tidigare nämnts på tyska fordon och 
sätena uppfyllde DIN 5510-2 även för den vagn där effektutvecklingen växte som 
snabbast /7/. Exakt hur dessa brandeffektkurvor har använts i projekteringen är okänt. 

Dimensionerande brandeffektkurvor för underjordiska stationer i Dortmund, 
Düsseldorf och Köln har baserats på Eurekaförsöken men har en snabbare 
brandtillväxthastighet än vad som observerades i försöken. Dimensionerande bränderna 
för Düsseldorf och Köln tillväxer dessutom till en högre högsta möjliga brandeffekten 
(25 MW) än vad som observerades i de flesta Eurekaförsöken och stämmer snarare 
överens med resultaten från ett fullskaleförsök av ett äldre pendeltåg i München /17 /. 
Inför dimensionering av den underjordiska stationen i Wien utfördes fullskaletester 
vilket resulterade i en dimensionerande brand med en långsam brandtillväxthastighet 
under de inledande 20 minuterna för att sedan öka snabbt upp till 30MW. Även DB-
Bemessungsbrand /14/ för ett passagerartåg bestämdes på grundval av Eurekaförsöken, 
se Figur 3 /7/. 

 

Figur 3. Exempel på effektutvecklingar för spårfordon härledda från Eurekaförsöken samt 
effektutvecklingskurva från andra utförda fullskaleförsök såsom för U-Bahn i 
Wien/7/. Dimensionerande branden som användes i Köln överensstämmer med 
effektutveckling i försöken i München /17 /. Figuren är hämtad från /7/. 

Brandförsök i Frankfurt från 2002 med ett tåg som, med i princip uteslutande 
utrustning som klarar DIN 5510-2, gav en dimensionerande brand som ökade linjärt 
upp till 6 MW efter 30 minuter och därefter ökade dramatiskt i effektutveckling /7/. 

För kollektivtrafiken används järnvägsvagnar som i vissa fall skiljer sig avsevärt vad 
gäller brandegenskaper, även om kraven i DIN 5510-2 är uppfyllda. DB-
Bemessungsbrand (Deutsche Bahn-Dimensionerande brand) har dock antagits ge den 
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övre gränsen. DB- Bemessungsbrand har t.ex. använts för den 2: a S-Bahn-DB 
stambanan i München medan för Maglev-järnvägsstationen München - Airport under 
samma period (2002-2005) användes en kurva som sammanstämde med Frankfurt-
försöken under 30 min för att sedan öka till 15 MW efter 60 min, se Figur 4 /7/.  

 

Figur 4. Föreslagna kurvor för äldre intercitytåg med stålkorg samt modern tunnelbanevagn 
som uppfyller DIN 5510-2, Bilden är hämtad från /7/. 

3.4 Dimensionerande bränder enligt FIT  

Genom EU-projektet European Thematic Network Fire in Tunnels (FIT) togs det fram 
förslag på temperatur och brandeffektkurvor /14/ som till stor del grundar sig i arbete 
utfört av Deutsche Bahn /15/.  

För intercitytåg som uppfyller en nationell standard såsom äldre versioner av DIN 5510 
eller BS 6853 anges en kurva för ett tyskt intercity tåg (stålvagn) som når högsta 
brandeffekt på 25 MW efter 25 minuter och har samma brandeffekt fram till 55min efter 
brandstart för att sedan avta, se DB-Bemessungsbrand (Reisezug) i Figur 4. För 
aluminiumvagnar bedöms brandeffekten kunna gå upp till ca 30 MW under en 10-
minuters period /15/. I Tyskland anges att en brandeffektkurva vars högsta brandeffekt 
är 6 MW efter 30 min diskuteras för mer moderna tåg som byggs enligt senare versioner 
av DIN 5510 eller EN 45545 (jmf. Frankfurt-kurvan i Figur 4). För tunnelbanevagnar 
som uppfyller samma krav anger FIT samma linjära kurva som efter 6 MW vid 30 
minuter fortsätter linjärt upp till 15 MW efter 60 minuter. 

För äldre tunnelbanetåg (Metro) föreslogs i FIT-rapporten en dimensionerande brand 
som går upp till 25 MW redan efter 12-15 minuter /14/(jmf brandeffektutvecklingen som 
användes i Köln i Figur 3). För nyare tunnelbanetåg som designats enligt DIN 5510 eller 
EN 45545 föreslås en linjär brandtillväxt upp till 6MW efter 30 minuter och 15 MW efter 
60 minuter /14/ (jmf. Frankfurtkurvan i Figur 4). 
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3.5 Dimensionerande brand för dubbeldäckare 

Dubbeldäckare kan ha mycket snabb brandtillväxthastighet och hög brandeffekt om 
materialen inte har ett högt brandmotstånd. SP har tidigare varit involverade i ett 
projekt där den dimensionerande branden beskrivs med hjälp av exponentiella kurvor, 
se Figur 5. Den högsta brandeffekten som bedömdes kunna inträffa var nästan 70 MW 
efter 18 minuter och baserades på tillgängliga ventilationsöppningar och 
brandspridningens hastighet mellan den övre och den undre våningen /16/ se vidare i 
Bilaga 2. Vid en anpassning till en α*t2-kurva skulle detta beskrivas som NFPA Ultrafast 
men är tidsförskjuten ca 2 minuter innan branden tillväxer så pass mycket att den tar 
fäste och ökar stadigt, se Figur 6.  

 

Figur 5.  Brandeffektkurva som bedömts vara värsta tänkbara scenario och har legat till 
grund för dimensionerande brandeffektkurva för en dubbeldäckare. 

  

Figur 6. Jämförelse mellan en exponentiell brandeffektkurva för en dubbeldäckare och α*t2-
kurvor. Ultrafastkurvan förbrukar lika mycket energi som exemplet på tidigare 
utvärderad dubbeldeckare (ca 83GJ) och avtar enligt Tabell 1 med en hastighet av 
0,002s-1.  
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4. Inventering av tidigare forskning och genomförda 
tester 

4.1 Allmänt 

I Bilaga 1 redovisas en utförligare beskrivning av kända brandförsök på tågvagnar. Detta 
kapitel är en sammanställning av de viktigaste slutsatser som kan dras ifrån några av 
försöken. 

Försöken visar på en stort spann avseende brandutvecklingen. Högsta möjliga 
brandeffekt för en tågvagn varierar från 15 MW till nästan 80 MW och tid till högsta 
brandeffekt är mellan 10 till 100 minuter. 

Ofta är sätet viktigt för brandspridningen men i vissa typer av passagerarvagnar kan 
brandspridning även ske med hjälp av en relativt liten tändkälla placerad i ett hörn 
mellan två väggar. För att en brand ska kunna ta fart på allvar har det visat sig att väggar 
och tak måste vara nära brandkällan för att kunna bidra till vidare brandspridning. 

Nästan alla försök har gjorts på äldre typer av passagerarvagnar. Eurekaförsökens 
fordon var exempelvis utrustade med eftermonterade soffor som uppfyllde DIN 5510-2. 
Den återstående inredningen motsvarar nivån på brandskydd vid fordonets tillverkning 
(1965-1980) /7/. De vagnar som användes i METRO-försöken (X1) var tillverkade på 
60-70 talet. Dessa vagnar börjar nu fasas ut och ersättas av nyare vagnar. C20-replikan i 
METRO-försöken däremot var utrustat med moderna stolar från en C10-vagn och med 
bättre ytskikt i väggar och tak (aluminiumplåt monterad över befintligt ytskikt i X1) än 
vad som krävs i moderna fordon. De tyska försöken i Frankfurt utfördes också på ett 
modernt fordon som uppfyller en senare version av DIN 5510. 

Från försöken kan följande tre grundscenarier härledas. 

1. En självslocknande/mindre brand  
2. En ventilationskontrollerad brand 
3. Brand med stor tillgång till ventilation och brännbart material  

 
Dessa tre grundfall kan utgöra basen för modellering av olika brandeffektkurvor där 
olika fall och händelseförlopp kan studeras. 

 

  



19 
 

4.2 En självslocknande eller en mindre brand 

Den självslocknande eller mindre branden har antingen för liten tändkälla, inte 
tillräckligt med brännbart material eller så småningom släcks (inerteras) den av 
rökgasskiktet (brandgasskiktet). Denna kategori av bränder innefattar alla de bränder 
som inte blir tillräckligt stora för att utgöra ett större hot för utrymningsmöjligheterna 
utanför tåget. Utifrån erfarenheter från utförda säkerhetsvärderingar så bedöms 
bränder med långsam tillväxt och vars högsta brandeffekt inte överstiger 5 MW inte 
utgöra ett större hot för utrymmande personerna under den del av utrymningen som 
sker i tunneln utanför tåget Se exempelvis /38/. 

Utförda försök som redovisas i bilaga 1 visar att det ofta krävs en stor tändkälla för att 
brandspridning ska kunna ske. Även för material som sannolikt inte hade klarat 
moderna standarder krävs ofta en stor tändkälla för att ska brandspridning längs en 
vagn. Exempelvis krävdes en tändkälla på minst ca 300 g tidningspapper i hörnet av två 
GRP-väggar (högsta brandeffekten ca 60 kW) i den australiensiska vagnen med låg 
inblandning av flamskyddsmedel som redovisas i Bilaga 1. För den omoderna koreanska 
vagnen som också redovisas i Bilaga 1 så krävdes en tändkälla på 75 kW i 3 min och 150 
kW i ytterligare 1 min för att omfattande brandspridning skulle ske. 

Erfarenheter ifrån Eurekaförsöken, Metroprojektets mellanskaleförsök /4/ samt försök 
på SL:s tunnelbanevagnar visar på att det krävs en initial tändkälla på ett par hundra 
kW innan brandspridning kan ske inne i en kupé där ytskikten är av någorlunda modern 
standard (såsom HPL, högtryckslaminat ovanpå en träkärna) och att branden tar fart 
först när effekten når en storlek mellan 700 och 900 kW. 

I den metallbeklädda C20 vagnen (METRO försöket), med modernare säten, var det 
knappt att en så pass kraftig tändkälla som en liter bensin räckte för att skapa 
brandspridning ens med bagage (brandeffekten nådde inledningsvis ca 1,5 MW). 
Brandspridningen hade heller inte skett lika enkelt om dörren till förarhytten hade varit 
stängd. I försöket med C20 fanns dessutom brännbar inredning kvar under 
aluminiumet. Aluminiumets smältpunkt är ca 660 ºC vilket ledde till ett häftigare 
brandförlopp när aluminiumet smälte bort och det underliggande trämaterialet med 
styrenisolering bakom blottades, än om det hade funnits kablar och obrännbar isolering 
bakom. För att skapa en brandspridning längs med vagnen krävdes en effektutveckling 
på över 2 MW. Även om branden inte skulle självslockna till följd av en låg 
brandbelastning vid obrännbara väggar och tak så visade METRO-projektets 
småskaleförsök att brandspridningshastigheten längs med vagnen (längdmeter 
tåg/min) endast var i storleksordningen 10-30% av vad den hade varit om det hade 
funnits brännbara tak och väggar. 

Exempel på bränder som självslocknar är de två första försöken i den moderna 
halvvagnen (enligt 1990-års nivå) som användes i Eurekaförsöken. Branden 
självslocknade två gånger på grund av för små öppningar i vagnen och för att 
rökgasskiktet som genererades av initialbranden sjönk till brandkällans nivå. Syrehalten 
i rökgasskiktet var för lågt för att kunna upprätthålla fortsatt förbränning (<13 %), och 
därför självslocknade initialbranden. Om ett större fönster eller en dörr på nivå som är 
högre än brandkällans placering öppnas under denna period kan branden att öka i 
intensitet förutsatt att det finns brännbart material i närområdet av tändkällan.  
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4.3 Den ventilationskontrollerade branden 

I detta fall bestäms brandens storlek av öppningarnas storlek (fönster och dörrar). Detta 
var typiskt för det som hände i Eurekaförsöken med intercitytågen. 

Figur 7. Brandeffektutveckling vid försök med äldre intercitytåg med begränsad ventilation.  
Det koreanska tåget hade betydligt större ventilationsöppningar än övriga försök. 
Branden i Joined railway car är starkt begränsad fram tills att branden skapar ett 
hål i aluminiumtaket och barriären till nästa vagn. 

I Eurekaförsöken var alla dörrar stängda. I försöken med intercitytågen av stål 
omfattade inte branden hela vagnen samtidigt utan branden vandrade längs med 
vagnen i samma takt som fönstren gick sönder och syre tillfördes i vagnen. I den del av 
vagnen där fönstren ännu inte gått sönder var temperaturen betydligt lägre och rökfylld 
vilket hindrade vidare brandspridning. När branden slutligen spridit sig längs med 
vagnen så hade det tagit så lång tid att bränslet hade tagit slut i den delen där branden 
startade. 

Branden i Eureka-försöket med den tyska tunnelbanevagnen begränsades redan vid ca 
15-20 MW av den takt fönster, utöver de som var öppna från början, gick sönder. Redan 
vid ca 2 MW (efter 5 min) kunde syrenivåerna beräknas ha sjunkit till ca 15 % i 
Eurekaförsöken (antaget att hela vagnen utgör samma kupé) om inga fönster hade 
öppnats. Sannolikt hade både tillväxthastighet och högsta brandeffekten blivit betydligt 
större i Eurekaförsöken om fönster eller dörrar stått uppställda under brandförloppet, 
jmf med det koreanska intercitytåget i Figur 7 /20/. Tyvärr saknas informationen om 
vilka material som användes i dessa tester, hur stor del av tillväxthastigheten som kan 
förklaras enbart av fönstrens påverkan är osäkert. Försöken visar dock en tydlig trend 
att brandeffekten tillväxer snabbare och till en högre maxeffekt då fler 
ventilationsöppningar initialt är öppna. 
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Ingason /24/ har tidigare föreslagit en medium brand (α =0,01 kW/s2) upp till 15 MW 
för ett vanligt intercitytåg i stål. Detta förslag som baseras på Eurekaförsöken har senare 
reviderats till 20 MW /1/. Motivet var att det råder osäkerhet kring antal fönster som är 
intakta vid en olycka och deras kvalitet. Eftersom det inte ställs brandtekniska krav på 
fönster föreslås i /1/ att man väljer det högsta uppmätta värdet i Eurekaförsöken, d.v.s. 
19 MW (avrundas till 20MW). 

För Eurekaförsöken med två sammansatta vagnhalvor, varav den ena hade en 
vagnkonstruktion i aluminium, var det inte förrän det tredje försöket som branden 
lyckas skapa ventilationsöppningar genom ett hål i taket och barriären till den 
omoderna vagnen. När branden väl tillväxte så blev brandeffekten häftigare när 
aluminiumtaket smälte. 

 

4.4 Bränder med stor tillgång till bränsle och ventilation 

I vagnar som har öppna ytterdörrar och som saknar partier inne i vagnen som begränsar 
ventilationsflödet kan effektutvecklingen öka snabbt och bli mycket stor om det finns 
tillräckligt brännbara ytskikt.  

 Figur 8. Bränder i pendeltåg och tunnelbanevagnar med god syretillförsel.  

Ingason /1/ har även föreslagit en dimensionerande brand för en tunnelbanevagn i 
aluminium med en tillväxthastighet enligt α =0,3 kW/s2 som är snabbare än Ultrafast  
(α = 0,19 kW/s2) upp till 35 MW. Dessa förslag stämmer någorlunda överens med de 
utförda försöken under Eureka 299 projektet och på det koreanska tunnelbanetåget där 
maximala brandeffekten nådde 50 MW. För pendeltåget X1 i Metroförsöken uppmättes 
en högsta brandeffektnivå på 77 MW. I dessa försök hade branden en så hög 
tillväxthastighet som α = 0,5 när branden väl tog sig, se Figur 8. Metroprojektet 
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rekommenderade dimensionerande brandeffektkurvor enligt Fast (α =0,027 kW/s2) för 
vagnar med uppställda dörrar på stationen. Vid sämre inredning rekommenderades en 
maxeffekt av 60 MW och för vagnar med mycket goda brandegenskaper 
rekommenderades en maxeffekt av 20 MW. Vid brand i tunnel antogs dörrar vara 
stängda (utrymning sker inte via den branddrabbade vagnens ytterdörrar) och 
hänvisning för detta scenario sker till tidigare rekommendationer /1/ för 
ventilationskontrollerade bränder som beskrivs i kapitel 4.2.  

X1:an i Metroförsöken hade säten och väggar (HPL) som sannolikt hade klarat de krav 
som ställs i de flesta moderna standarder /3/. X1:an hade dock brännbart tak i form av 
laminatskiva med styrenskum bakom vilket förklarar att branden kunde spridas så  
snabbt när den väl tog fart. Det australiensiska försöket utfördes på väggar (GRP-med 
låg inblandning av brandhämmande medel) som har betydligt sämre 
brandegenskaperna än HPL. Även taket var i det försöket utfört av samma material. 
Värt att notera är att det tar drygt fem minuter innan branden överstiger 2 MW och tar 
fart trots att tändkällan består av en liter bensin och bagage för att underlätta 
brandspridning. 

För att branden ska kunna utvecklas enligt denna snabba tillväxtkurva krävs att 
dörrarna öppnas inom ett par minuter. Dessa effektkurvorkurvor har en mycket snabb 
brandtillväxt, som är jämförbar med NFPA utrafast, där det inte tar lång tid innan stora 
delar av vagnen brinner, se Figur 8. På grund av den häftiga effektutvecklingen så har 
branden en relativt kort period innan den högsta brandeffekten uppnås, för att sedan 
snabbt avta på grund av att brandbelastningen tar slut.  

 

4.5 Tändkällor i kupén 

Statistik från Lokaltrafiken i Stockholm mellan åren 2002-2008 anger att ca 35 % av 
brandincidenterna beror på sabotage /30/. FIRESTARR-projektet som har gjort en 
undersökning av brandorsaksstatisken i Europa har konstaterat att den 100g 
papperskudde (motsvarar ca 7 kW) som används i testningen av stolar innefattar den 
troliga mängd bränsle som kan antas användas vid en anlagd brand /28/. 

Om branden tar fart i sätet beror till stor del på om stolen är vandaliserad så att 
stoppningen blottas eller ej. Vandaliserade säten är ovanliga på svenska intercitytåg 
utan förekommer oftare i pendeltåg i storstadsregioner.  

Elfel har varit en vanlig brandorsak även om kraven på elektrisk utrustning har blivit 
successivt hårdare under de senaste 20 åren i några av de stora europeiska standarderna 
såsom DIN 5510-2 och EN 45545. 

Tändkällan kan även vara större om större mängd brännbart material har ansamlats, 
exempelvis kan en hög med 1 kg tidningspapper medföra en maximal brandeffekt på 
drygt 100 kW under en kortare period. Även andra saker som passagerare tar med sig 
ombord, t.ex. barnvagnar, kan medföra brandeffekt på flera hundra kilowatt, även om 
dessa sällan placeras i kupén. Vid en brand i salongen är bagaget involverat i ett fåtal fall 
(ca 20-30% av bränderna i UK) och då sällan i det initiala skedet, utan först i brandens 
utvecklade fas /28/. 
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Allvarliga anlagda bränder är relativt ovanliga i Sverige även om de har varit desto 
vanligare i exempelvis England. Enligt Transportstyrelsens statistik över bränder som 
har lett till dödsfall, längre sjukhusvistelse eller skador för mer än 1,5 miljoner kronor 
mellan år 2000-maj 2011 så har endast 1 av 20 brandfall i passagerarutrymme 
konstaterats vara på grund av attentat med brännbar vätska. Detta inträffade i ett tomt 
tåg på Malmö centralstation /27/.  

 

4.6 Brand i underredet 

En inträffad brand i underredet på en tunnelbanevagn X1 på Rinkeby station hade en 
maximal brandeffekt på ca 2,5-2,5 MW efter ca 18-20 minuter.  Den spred sig dessutom 
upp genom golvkonstruktionen genom framförallt ljusbågar från pantografen /26/. 
Storleken på branden beräknades utifrån mängden tillgängligt bränsle vilket framförallt 
utgjordes av kablar, se Figur 9. Nyare tågvagnar är försedda med en brandbarriär 
mellan vagnens underrede och salong vilket ger en låg sannolikhet för att branden 
sprider sig, men om dörrarna öppnas kan brandspridning även ske denna väg. Vid 
scenarion med brand i vagnens underrede har en relativt liten brand på 500 kW valts för 
Metro-försöken. 

FIRESTARR-projektet kom fram till att utvändiga bränder är ytterst ovanliga i moderna 
fordon men mindre bränder har inträffat i äldre fordon. De bränder som inträffat i äldre 
fordon har framförallt orsakats av gnistor från bromsar och förbränning av bränsle efter 
en kollision. Brännbar vätska kan finnas i underredet av motorvagnen av antingen diesel 
eller mineralolja (även hos eldrivna motorer) som kan läcka ut vid en kollision. Nyare 
fordon har dock skydd mot gnistor.  

 

Figur 9. Uppskattad effektutveckling i underredet av ett äldre tunneltåg i Rinkeby /26/.  
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4.7 Brand i förarhytten 

I förarhytten är kraven på inredningens ytskikt generellt sett något lägre jämfört med i 
passagerarutrymmen. Skulle en brand väl ta sig uppfyller ytskikten i svenska moderna 
tåg UIC 562-2 class A eller motsvarande. Detta är på grund av att sannolikheten för 
uppkomst av brand med större tändkällor är mindre i stängda personaltrymmen, 
jämfört med passagerarutrymmen. I bemannade förarhytter finns dessutom goda 
möjligheter till släckinsats av föraren och kraven på elektriska komponenter har skärpts 
sedan 90-talet.  

HPL är ett vanligt ytskikt inne i förarhytten och flera typer av HPL uppfyller de krav som 
ställs i EN 45545-2 för ytskikt i alla utrymmen /16, 28/ vilket är strängare krav än UIC 
562-2 class A. Tillväxthastigheten kan uppskattas utifrån modell för brandspridning 
m.h.a. konkaloridata, rumsgeometri och ventilationsförhållanden. Med hjälp av denna 
modell samt testdata för olika HPL så kan det konstateras att när brandspridning väl 
sker så kan branden tillväxa snabbt men kommer snart att bli ventilationskontrollerad 
/28, 29, 31/.  

En teoretisk högsta brandeffekten för en bränslekontrollerad brand i en förarhytt kan 
uppskattas till ca 5-10 MW. Då tändkällorna i förarhytten består av elektriska 
komponenter som har en effekt långt de tändkällor som används i ytskiktstesten 
(framförallt för HPL) så bedöms tiden till att effektutvecklingen når 5 MW vara relativt 
lång även om dörren skulle vara öppen eller fönsterutor skulle gå sönder.  

Moderna fordon har brandbarriärer mot förarhytten (kravet i TSD-tunnelsäkerhet gäller 
från passagerarsidan) som uppfyller minst 15 minuters brandmotstånd som har goda 
chanser att hindra vidare brandspridning till kupén under denna period.  
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5. Ytskikt och brandbarriärer 
5.1 Utveckling inom ytskiktskrav  

De flesta tågvagnar som har ingått i fullskaleförsöken som redovisas i kapitel 4 var 
vagnar som tillverkats på 70- och 80 talet. Sedan dess har allt hårdare krav ställts på 
tågens inredning och barriärer.  

Bränder i tåg som uppfyller en modern standard (enligt 2000-talets eller 2010-talets 
nivå) uppför sig inte som bränder i den metallbeklädda C20-replikan i Metro-försöken.  
Ytskikten kan tillåtas att vara betydligt sämre och fortfarande uppfylla moderna 
standarder. I framförallt väggar tillåts fortfarande brännbara ytskikt (samt även i tak, 
ytterhölje och isolering enligt de flesta standarder) även om kraven har blivit hårdare. 
Det finns även skillnader i brandegenskaper mellan olika stolar som uppfyller olika 
standarder. 

I norra Europa har det länge funnits tre dominerande nationella standarder som 
använts i respektive land, den franska NF F 16101, den brittiska BS 6853 och den tyska 
DIN 5510. Dessa standarder har funnits sedan 80-talet men ingen har varit ett krav att 
tillämpa i Sverige. Vid sidan av dessa har även London Underground ett eget regelverk 
med mycket hårda krav. De hårda kraven beror på att det saknas möjlighet till 
sidoutrymning av tågen i de äldre tunnlarna. I Sverige har även det brittiska möbeltestet 
BS 5852 använts med olika tändkällor även om detta test egentligen inte ingår som en 
del i BS 6853. 

Fram till nyligen har framförallt den ännu äldre standarden UIC 562-2 för ytskikt 
används i bland annat Sverige (som inte har någon egen standard för brandsäkerhet i 
tåg). UIC 562-2 är framtagen av intresseorganisationen UIC - International Union of 
Railways.  

Alla tåg som beställs efter juli 2008 och ska gå i tunnlar på svenska järnvägen ska 
uppfylla reglerna i TSD Tunnelsäkerhet. TSD står för Tekniska Specifikationer för 
Driftskompatibilitet och anger vad som krävs för att uppfylla de väsentliga krav som 
anges i direktiv 96/28/EG och direktiv 2001/16/EG. Dessa direktiv har slagits ihop i 
direktiv 2008/57/EG. TSD Tunnelsäkerhet anger att inredningen ska uppfylla någon av 
följande standarder: 

 franska NF F 16–101:1988 och NF F 16–102/1992,  
 brittiska BS 6853:1999,  
 tyska DIN 5510-2:2003 (med tillägg för toxicitet),  
 italienska UNI CEI 11170–1:2005 och UNI CEI 11170–3:2005  
 eller polska PN-K-02511:2000 och PN-K-02502:1992  

 

Dessa ska följas till dess att EN 45545-2 publiceras. När EN 45545-2 publiceras kommer 
det efter en övergångsperiod enbart vara möjligt att använda denna standard. Utkast till 
standarden har funnits i flera år i form av prEN 45545-2 samt som en teknisk standard 
TS 45545-2. 

Ett tåg som uppfyller tillämpbara TSD:er får inte hindras av en enskild medlemsstat 
från att användas i ett land. Däremot kan exempelvis en tillverkare, operatör eller annan 



26 
 

fordonsägare ha krav enligt egna ambitioner som ger ett ökat brandskydd. Exempelvis 
har SJ haft egna riktlinjer för krav på framförallt stolar.  

5.2 Beskrivning av standarder för ytskiktskrav 

Som nämns i kap 5.1 så är UIC 562-2, BS6853, EN 45545-2, DIN 5510-2 och NF F16-101 
de mest frekvent använda standarderna för svenska tåg. Gemensamt för alla dessa 
standarder är att de använder sig av mer eller mindre avancerade småskaletester vid 
krav på ytskikt och inredning.  

UIC 562-2 har getts ut av International Union of Railways. För olika typer av material 
(plaster, icke-plaster, tyg etc.) testas med en butanbrännare med en 20 mm lång flamma 
eller med hjälp av en kopp med etanol som placeras under materialet som är lutat 25 
grader. Materialen klassificeras baserat på efterbrinntid, brinnande droppar och förstört 
område. Stolar testas med en tändkälla i form av en 100 g papperskudde som placeras i, 
respektive under, sätet. Kriteriet för sätet är att det ska självslockna inom 10 minuter. 
UIC 562-2 ställer inte krav på specifika komponenter utan anger bara hur olika material 
kan testas, samt ett klassificeringssystem. 

I DIN 5510-2 används små och mellanstora tändkällor för att kunna möta skyddsmålet 
att förhindra att anlagda bränder kan spridas. Till största delen används en brännare 
som placeras i 25 grader mot provbiten på ett liknande sätt som i UIC 562-2 och 
klassificeras baserat på liknande kriterier som i UIC 562-2. DIN 5510-2 delar upp tåget i 
nästan 100 olika komponenter/delar och ställer specifika krav för varje komponent/del. 
Kraven är lägre i stängda personalutrymmen än i passagerarutrymmen. För stolar ställs 
krav utifrån tester med en 100g papperskudde som placeras på, respektive under, ett 
sätespar (förstört område och efterbrinntid). Sätet under papperskudden är vandaliserat 
vilket ger en signifikant skillnad i svårighet att uppfylla kraven. DIN 5510-2 ställer 
dessutom krav på rök, och i den senaste versionen från år 2009, även på toxicitet. 

I förarbetet som FIRESTARR /28/ gjorde för framtagandet av EN 45545-2 så utfördes 
en genomgång av troliga antändningskällor. De tre troligaste tändkällorna var anlagd 
brand med hjälp av tändare eller tidningspapper i säte respektive toalett samt fallerande 
elektriska komponenter. Stolarna måste dels uppfylla krav för de ingående 
komponenterna och dels krav i ett helstolstest. Den 100 g papperskuddes UIC 562-2 
använde ansågs vara rimlig för att representera en tidningsbrand men av 
repeterbarhetsskäl så användes istället en gasbrännare som motsvarar effekten hos den 
brinnande papperskudden (ca 7 kW). Säten i stolarna är i detta test vandaliserade i både 
sits och rygg, se Figur 10 och 11. För helstolstestet ställs krav på MARHE (Maximum 
Average Heat release rate at Extinguishment) som är medeleffekten hos den brinnande 
stolen och för de ingående delarna ställs krav på MARHE vid infallande strålning samt 
rökutveckling och toxicitet. Stolen utsätts för helstolstest både med en tändkälla i, under 
och bakom stolen. Krav på väggar och tak ställs utifrån att strålningen hos en stol (som 
är betydligt sämre än de som är godkända) inte ska kunna sprida branden vidare. Att 
ange kriterier utifrån effektutveckling vid infallande strålning i konkalorimetertest 
såsom för väggar och tak i EN 45545-2 ger god korrelation till att förlänga tiden till 
övertändning i fullskaletest /29/. Likt DIN 5510-2 så delar EN 45545-2 in tåget i ett 50-
tal komponenter med specifika krav för de olika delarna. EN 45545-2 ställer även krav 
på rökutveckling och toxicitet för materialen i tåget. Kraven är lägre i stängda 
personalutrymmen än i passagerarutrymmen.  
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Figur 10 och 11. T.v. Helstolsprov enligt EN 45545-2. I övriga testmetoder används en 100 g 
papperskudde istället för en gasbrännare men effekten är likvärdig /28/. T.h. Jämförelse 
mellan olika testresultat med olika grad av vandalisering. NV motsvarar den testuppställning 
som används i UIC562-2 och NFF16101, d.v.s. ingen vandalisering, VL 1 motsvarar en stol där 
tyget har vikts upp men inte interlinern som skyddar skummet och VL2 är en stol som 
vandaliserats enligt EN 45545-2, d.v.s. även interlinern är uppvikt så att skummet blottas. Det 
bör tilläggas att om det är alldeles för svårt för en kniv att skära igenom interlinern så viks inte 
denna bort i EN 45545. I DIN 5510-2 vandaliseras endast sätet och inte ryggstödet. 

Kraven i NF F16-101 och BS 6853 bygger till största delen på tester där provbitar 
antänds samtidigt som de utsätts för en strålningskälla, se Figur 12. Kraven uttrycks 
antingen som vid vilken infallande strålning som materialet självslocknar eller i form av 
förstörd längd ifrån stålningskällan. I dessa standarder finns även krav på rökutveckling 
och toxicitet.  

NF F16-101:1988 innehåller krav som de 10 mest betydande materialen ska uppfylla. 
Dessa krav är relativt hårda men i standarden anges det att det inte är möjligt att 
uppfylla dessa krav och istället anges en längre lista på betydligt lägre minimikrav som 
ska gälla till dess att det är möjligt att uppfylla angivna krav i standarden. Stolar testas 
dels enligt helstolstesten i UIC 562-2 och det ställs dessutom krav på de ingående 
materialen. Det ställs inte något krav på att testa stolen med vandaliserade säten. För de 
fall när skummet håller en lägre klass är det upp till respektive operatör att avgöra om 
skummet ska användas.  

SNCF som är den största tågoperatören i Frankrike har sedan länge publicerat sin policy 
att skummet i sådana fall ska förses med en brandbarriär (internliner såsom exempelvis 
en filt) som ska skydda från direkt flampåverkan. Eftersom det finns dels en uppsättning 
hårda krav i NF F16-101, och dels ett antal betydligt lägre minimikrav som ofta används 
istället är det är svårt att veta vilken nivå som ett tåg som uppfyller NF F16-101 har utan 
att studera de testresultaten för varje enskilt material, se Tabell 4 för en ungefärlig 
jämförelse av vad testresultat enligt NF F16-101 innebär. 

 



28 
 

 
Figur 12. T.v. Försöksuppställning i BS 276-7 som är en av två huvudsakliga testmetoder som 

används av BS 6853. T.h. Försöksuppställning enligt ISO 9239-1 som används för 
testning av golv i alla nämnda standarder förutom NF F16-101. Provbiten antänds 
samtidigt som den utsätts för strålning från ena sidan. Klassificering sker på basis 
av förstörd längd och efterbrinntid. Även om testuppställningen, 
effektutvecklingarna och kriterierna varieras mellan de olika standarderna så 
används samma princip för testmetoder i BS 6853, NF F16-101 och till stor del även i 
EN 45545-2. 

BS 6853 har som uttalat mål att tändkällor i storleksordningen 1 kW inte ska kunna 
orsaka kritiska förhållanden i vagnen, tändkällor i storleksordningen 10 kW inte ska 
kunna leda till kritiska förhållanden innan vagnen hinner utrymmas, samt att risken för 
övertändning ska minimeras för stora tändkällor upp till 100 kW. I BS 6853 ställs krav 
utifrån om det rör sig om nedåt orienterade, uppåt orienterade eller vertikala ytor samt 
om ytorna är placerade utom- eller inomhus. Särskilda krav ställs på säten. Sätestestet 
skiljer sig från övriga standarder i och med att det inte ställs krav på helstolstest för 
annat än rökproduktion. Istället ställs krav på flamspridning (både i, bakom och under 
stolen) vid samma tester som för väggar och tak. BS 6853 är känd för att ställa relativt 
hårda krav på de ingående materialen. Vid en jämförelse mellan prEN 45545-2:2009 
och BS 6853:1999 av 36 vanliga produkter konstaterades att 22% av produkterna inte 
fick användas i samma riskklasser enligt BS 6853 som för prEN 45545-2 medan det för 
12% av produkterna var tvärtom /10/. Framförallt ställde BS6853 hårdare krav på säten 
samt rökproduktion. 

Samtliga standarder förutom UIC 562-2 har kriterier för kablar (NF F16-101 används 
ihop med NF F16–102) och andra elektriska komponenter. 
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Tabell 4. Jämförelse av standarder /31/, med tillägg från DIN 5510-2 baserat på att Euroclass 
C-s1,d0 i euroclass samt B1 i DIN 2102 automatiskt ger att klass S2 i DIN 5510-2 
uppfylls samt att A1 eller A2 på motsvarande sätt ger uppfyllnad av klass S5 i DIN 
5510-2. Observera att denna tabell i övrigt endast är ungefärlig och inte kan 
användas som ett substitut för ett testcertifikat enligt efterfrågad standard. 

Euro 
Class 

UK Tyskland 

DIN 2102 

Tyskland 

DIN 
5510-2 

Frankrike Sverige 

A1 Non-
combustible 

A1 S5 Non-
combustible Non-

combustible A2 Limited 
combustibility 

A2 
M0/M1 

B Class 0 B1 S2 M1 Klass I 

C Class 1 M2 Klass II 

D Class 3 

B2 

      S3 M3/M2 Klass III 

E   M2 Får inte 
användas för 

ytskikt 

F  B3    

 

5.3 Brandbarriärer 

Förutom krav på ytskikt så innehåller EN 45545-3 och BS 6853 även krav på 
brandbarriärer i tåget. TSD Tunnelsäkerhet anger inte att krav på brandbarriärer i dessa 
standarder ska följas utan pekar endast på ytskiktskraven i dessa standarder. Kraven för 
barriärer specificeras direkt i TSD Tunnelsäkerhet. 

Tåg som uppfyller TSD Tunnelsäkerhet har brandbarriärer som uppfyller EI 15 mot 
förarhytt, högspänningsutrustning, förbränningsmotor samt avdelar 
passagerarutrymmen var 28:e meter. Standarderna har inte exakt samma krav och olika 
revideringar har även medfört att kraven har varierat i prEN45545-3. BS 6853 och 
EN45545-3 har något högre krav på motsvarande barriärer än TSD Tunnelsäkerhet. 
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6. Föreslagen metod för att ta fram dimensionerande 
brandeffektkurvor  

6.1 Syfte och arbetsgång 

Dimensionerande bränder i tågtunnlar används dels för att utreda om en tunneldesign 
uppfyller kravet att utrymning skall vara möjlig i de flesta fall och dels för att utreda 
bidraget till tunnelns totala riskbild där en F/N-kurva för alla olycksrisker skall vara 
acceptabel. Det är därför viktigt att ha en bra uppfattning om hur stor andel av de 
möjliga bränderna som täcks in av de brandeffektkurvor som används i beräkningarna. 
Det är även viktigt att ha en samlad bild över vilka andra scenarier som är möjliga för att 
studera känslighetsanalyser samt dimensionera eventuella tekniska installationer. 

Resultatet vid användande av modellen är inte en dimensionerande brand utan flera 
representativa brandeffektkurvor för möjliga brandhändelser i tunneln. 

För en tunnel bör minst två brandeffektkurvor användas vid beräkningar av 
utrymningsmöjligheterna i tunneln.  

Dessa brandeffektkurvor tas fram genom att: 

Steg Beskrivning                                                                                                               
1. Inventera tågtyper och deras brandegenskaper.  
2. Ange brandscenario för respektive tågtyp.  
3. Ange sannolikheten för respektive brandscenario.  
4. Ta fram representativa brandeffektkurvor för respektive brandscenario.  
5. Rangordna och sammanställ representativa brandeffektkurvor.  
6. Välj dimensionerande brandeffektkurvor.  
 
Steg 1 – Inventera tågtyper och deras brandegenskaper 
Då de flesta tunnlar trafikeras av ett stort antal fordon väljs de vanligaste och mest 
representativa fordonen ut för vidare analys. Ange hur stor del av den totala mängden 
trafik som valda fordon utgör/representerar.  

Tågtyperna inventeras inledningsvis med avseende på typ av vagnar (t.ex. 
intercitytåg/pendeltåg), material i fordonskaross, uppfyllda brandstandarder, 
brandbarriärer, typ av stolar samt ytskikt på väggar och tak. 

Steg 2 – Ange brandscenario för respektive tågtyp 
Följande representativa brandscenarier används (andra brandscenarier kan användas 
om de anses lämpligare): 

A. Brand med mindre tändkällor (elfel, små bagage och mindre anlagda bränder) 
B. Brand i kupé med mycket vandaliserat säte eller tändkälla mellan 10kW och 200 kW  
C. Brand i kupé med tändkälla över 200 kW samt stor mängd kvarlämnat bagage 
D. Betydande brand i underrede/förarhytt (inklusive vidare brandspridning) 
E. Brand i lok 

 
Anledningen till att 10 kW har valts är att detta precis överstiger brandeffekten hos den 
papperskudde som de flesta ytskiktsstandarder använder för att testa sina säten mot en 
anlagd brand. 200 kW täcker in nästan samtliga bagage som undersöktes under 
METRO-projektet och försök har visat att det krävs ett par hundra kW för att  
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brandspridning ska kunna ske via de flesta väggpaneler i moderna fordon (siffran kan 
variera och en bedömning ska ske i de enskilda fallen). 

Dessa scenarier går naturligtvis att dela in i ytterligare underkategorier eller 
kompletteras med andra brandscenarier/riskkällor som är mer relevanta för den 
aktuella tågtypen. Det kan exempelvis vara stor skillnad på i vilken del av ett 
passagerarutrymme som en brand startar, till vilken grad som säten antas vara 
vandaliserade, om det finns brännbar isolering i kontakt med elutrustning eller 
liknande. Det kan även vara intressant att ange en trolig respektive värsta tänkbar kurva 
för en viss tändkälla. 

Steg 3 – Ange fördelning mellan brandscenarier 

Ange hur stor del av totala antalet brandhändelser i tunneln som respektive 
brandscenario utgör.  

 

Tabell 5. Exempeltabell vid sammanställning av fördelning mellan brandscenarier 

Tändkälla Tågtyp 1 Tågtyp 2 Tågtyp … 

A 
 

Scenario 1-A 
 (Andel %) 

Scenario 2-A 
 (Andel %) 

Scenario ...-A 
 (Andel %) 

B 
Scenario 1-B 
 (Andel %) 

Scenario 2-B 
 (Andel %) 

Scenario ...-B 
 (Andel %) 

… 
Scenario 1-… 

 (Andel %) 
Scenario 2-… 

 (Andel %) 
Scenario ...-… 

 (Andel %) 

 

Om ingen annan fördelning anses lämpligare kan följande fördelning användas för en 
personvagn: 

Scenario A: 85 % 

Scenario B: 2,5 % 

Scenario C: 2,5 % 

Scenario D:10 % 

 

Steg 4 – Ta fram representativa brandeffektkurvor för respektive brandscenario 
För varje brandscenario ska en representativ brandeffektkurva tas fram. Analysen för 
det enskilda brandscenariot kan utföras enligt antingen nivå a (grov uppskattning), b 
(brandförloppsanalys) eller c (kompletterande försök).  

Nivå a - Grov uppskattning  
Den grova uppskattningen baseras på typ av fordon, brandbarriärer, material i 
fordonskaross, ytskikt och uppfyllande av brandstandard. Eftersom uppskattningen är 
grov så bör den också vara konservativ.  

För brand i fordon (ej dubbeldäckare eller sovvagnar) som har stålkaross, 
brandbarriärer i golv, mellan vagnar samt mot förarhytt kan brandeffektkurvor enligt 
Tabell 6 uppskattas vara representativa. Tabellen gäller för fordon där ytterdörrarna i 
den branddrabbade vagnen är öppna under utrymningen och det inte finns några 
självstängande innerdörrar som hindrar syretillförseln till branden.   
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Öppna dörrar vid utrymning i tunnel är aktuellt för fordon där internutrymning inte 
alltid är möjlig på grund av exempelvis trängsel såsom i tunnelbanetåg och pendeltåg.  

Motiv till valda brandeffektkurvor i Tabell 6 återfinns i Bilaga 5 tillsammans med förslag 
på brandeffektkurvor för vagnar där det inte finns fri syretillförsel till passagerarytor via 
ytterdörrar. 

Inom kategorin ”Sämre ytskikt” ingår ett brett spektra med utföranden. Projektören bör 
ta ställning till om det finns motiv till att ändra de föreslagna kurvorna baserat på 
förutsättningarna i det specifika projektet.  

Tabell 6. Förslag på brandeffektkurvor för brand i fordon där ytterdörrar kan antas vara 
öppna mot passagerarutrymmet i utrymningsskedet (ej intern utrymning). 
Tillväxthastigheterna är enligt NFPA 92 Bilaga B.  

Scenario  

Obrännbara väggar 
och tak och i övrigt 

enligt  
BS 6853 Vehicle 
Category 1 eller  

EN 45545-2 HL 2  

Ytskikt enligt 
 BS 6853 Vehicle 

category 1  
eller  

EN 45545-2 HL 2 
  

Sämre ytskikt 

A. Brand med mindre 
tändkällor 
(inkl. elfel och mindre 
anlagda bränder) 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

NFPA slow upp 
till 1 MW 

B. Brand i kupé med 
mycket vandaliserat 
säte eller 10-200 kW 
tändkälla  

NFPA slow  
upp till 15 MW 

NFPA medium  
upp till 20 MW 

NFPA medium 
upp till 1 MW och 

därefter enligt 
NFPA fast 60 

MW 
C. Brand i kupé med 
tändkälla över 200 kW 
samt stor mängd 
kvarlämnat bagage 

NFPA medium  
upp till 15 MW 

NFPA fast  
upp till 20 MW  

NFPA fast upp till 
60 MW  

D. Betydande brand i 
underrede/ förarhytt 
som sprider sig till 
passagerarutrymme  

NFPA slow  
upp till 15 MW 

NFPA slow upp till  
2 MW, och därefter 

enligt NFPA medium 
upp till 20 MW 

NFPA slow upp 
till 2 MW, och 
därefter enligt 

NFPA fast upp till 
60 MW 

 

Nivå b - Brandförloppsanalys  
Vid en brandförloppsanalys bedöms tiden till antändning av olika delar av tåget samt en 
brandeffektkurva för de olika delarna (som adderas). Delarna som studeras är normalt 
sett startföremålet, närliggande material, branden i startutrymmet och brandspridning 
vidare till andra delar av vagnen.  

För ändamålet kan temperatur- och brandgasberäkningar samt strålningsberäkningar 
utföras. Ventilationsförhållanden under olika delar av brandförloppet (öppna dörrar, 
utslagna fönster), exponerad brännbar yta, brandens tillväxthastighet samt mängden 
brännbart material är också styrande parametrar för effektutvecklingen i respektive fas. 
Se exempel i Bilaga 2 och 3.  
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Nivå c – Kompletterande försök  
Denna nivå innebär samma typ av analys som i nivå b men kompletterande försök utförs 
för att verifiera antaganden kring brandeffektkurvorna i nivå b. Se exempelvis Bilaga 4. 

Steg 5 – Rangordna och sammanställ 
Brandeffektkurvorna som i steg 2 har bedömts vara representativa för brandscenarierna 
rangordnas efter hur utrymningsmöjligheterna påverkas(kolumn 1 i Tabell 7). En 
brandeffektkurva kan ha bedömts vara representativ för flera olika scenarier. För varje 
brandeffektkurva summeras sannolikheten för de brandhändelser som kurvan 
representerar (kolumn 2 i Tabell 7).  

Tabell 7. Exempel på hur den kumulativa andelen för olika brandeffektkurvor tas fram för en 
tunnel med flera olika tågtyper. 

Brandeffektkurva 
(minst allvarlig brand 
överst) 

Andel  
(summan hos alla 
scenarion där 
brandeffektkurvan 
ses som 
representativ) 

Kumulativ andel 

Kurva nr 1 (Kurvbeskrivning) A % A % 
Kurva nr 2 (Kurvbeskrivning) B % A+B % 
Kurva nr 3 (Kurvbeskrivning) C % A+B+C % 
Kurva nr 2 (Kurvbeskrivning) D % A+B+C+D % 
Kurva nr 5 (Kurvbeskrivning) E % A+B+C+D+E % 
Kurva nr 6 (Kurvbeskrivning) F % 100 % 

 

Slutligen beräknas hur stor andel av den totala mängden brandscenarior i tunneln kan 
konservativt representeras av de olika brandeffektkurvorna (kolumn 3 i Tabell 7). Den 
brandeffektkurva som bedöms ha störst påverkan på utrymningsmöjligheterna kommer 
täcka in (ha en kumulativ andel på) 100 % av alla brandscenarior som studeras i 
tunneln. 

Steg 6 – Välj dimensionerande brandeffektkurvor 
För scenarioanalys av utrymningssäkerhet vid brand i en tunnel bör minst två 
brandeffektkurvor som ska användas i beräkningarna väljas. Valda brandeffektkurvor 
bör vara representativa för möjliga händelseutvecklingar.  

Hur stor andel av de möjliga bränderna som täcks in av de dimensionerande 
brandeffektkurvorna ska anges.  

6.2 Exempel 

I detta kapitel tas dimensionerande brandeffektkurva fram för en fiktiv exempeltunnel i 
syfte att exemplifiera metoden som beskrivs i kapitel 6.1. 

Steg1 - Identifiera tågtyper och inventera brandegenskaper 

Tunneln Exempeltunneln trafikeras huvudsakligen av de tre fiktiva tågen N10 (40 %), 
N20 (40 %) och N30 (20 %). Samtliga tågen är motorvagnståg d.v.s. det finns inget lok.  

 N10 är ett pendeltågsliknande fordon som antas kunna ha stående passagerare. 
Inredning uppfyller EN 45545-2 HL2.  

 N20 är ett intercitytåg som uppfyller BS 6853 Vehicle Category 1.  
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 N30 är ett pendeltågsliknande fordon som antas kunna ha stående passagerare. 
Enligt kravspecifikation för fordonet så uppfylls DIN 5510-2 Brandschutsstufe 2. 
Väggar är utförda i HPL och taket är av aluminium, golvet är av plywood med en 
tunn gummimatta ovanpå. Bakomliggande isolering är obrännbar.  

Samtliga tåg är eldrivna motorvagnsfordon med stålkorgar och brandbarriärer mellan 
vagnar, mot underrede samt mot förarhytt som uppfyller minst EI15. Ingen av tågen har 
restaurangvagn. 

Steg 2 - Identifiera brandscenarier 

Då inget av tågen har barriärer inom tågvagnen eller avvikande troliga brandscenarier 
så väljs de brandscenarier som föreslås i kapitel 6.1. Då inget av tågen är lokdraget så 
blir de dimensionerande scenarierna desamma för alla tågtyper: 

Tabell 8. Identifierade brandscenarier i Exempeltunnelns fordon. 

Scenario Beskrivning 

A 
Brand med mindre tändkällor (elfel, små bagage och mindre anlagda 
bränder) 

B 
Brand i kupé med mycket vandaliserat säte eller tändkälla mellan 10kW och 
200 kW  

C 
Brand i kupé med tändkälla över 200 kW samt stor mängd kvarlämnat 
bagage 

D Betydande brand i underrede/förarhytt (inklusive vidare brandspridning) 

 

Steg 3 – Ange fördelning mellan brandscenarier 

Ange hur stor del av den totala mängden brandhändelser i tunneln som respektive 
brandscenario utgör.  

Tabell 9.  Sammanställning av fördelning mellan brandscenarier i Exempeltunneln. 

Tändkälla N10 N20 N30 

A: 85 % 
 

Scenario N10-A 
 (0,4*0,85=34 %) 

Scenario N20-A 
(0,4*0,85=34 %) 

Scenario N30-A 
(0,2*0,85=17 %) 

B: 2,5 % 
Scenario N10-B 
(0,4*0,025=1 %) 

Scenario N20-B 
(0,4*0,025=1 %) 

Scenario N30-B 
(0,2*0,025=0,5 %) 

C: 2,5 % 
Scenario N10-C 
(0,4*0,025=1 %) 

Scenario N20-C 
(0,4*0,025=1 %) 

Scenario N30-C 
(0,2*0,025=0,5 %) 

D: 10 % 
Scenario N10-D 
(0,4*0,10=4 %) 

Scenario N20-D 
(0,4*0,10=4 %) 

Scenario N30-C 
(0,2*0,10=2 %) 

Sum: 40% 40% 20% 

 

Steg 2. Ta fram brandeffektkurvor för respektive scenario. 

N10 och N20  

N10 och N20 analyseras enligt nivå a. Brandeffektkurvor väljs enligt förslag i kapitel 6.1. 
samt Bilaga 5 för N10 och N20. 
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N30 OBS! Notera att exemplet är fiktivt och det är endast beräkningsgången som 
exemplifieras, värden och resulterande kurvor kan inte användas allmängiltigt vid 
projektering. 

För N30 utförs en brandförlopps analys enligt nivå b. Passagerarutrymmena består inte 
av kupéer och de stora fönsterpartierna gör att väggmaterialet främst finns på den nedre 
halvan av väggen. För väggar i HPL på tjock träkärna och golv med gummimatta på 
träkärna går mycket information att hämta ifrån andra källor men stolarna (med 
obrännbar baksida) behöver analyseras enligt nivå c, d.v.s. kompletterande tester. 

Tändkällor under 10kW (Scenario A) ger ingen brandspridning då stolen är testad enligt 
DIN 5510-2 vilket innebär att det krävdes antingen ytterligare bagage eller 
vandaliserade säten för att orsaka brandspridning. Scenariot representeras av en 
brandeffektkurva enligt NFPA slow upp till 1MW. 

För tändkällor mellan 10 och 200kW eller vandaliserat säte (scenario B) utförs en 
brandförloppsanalys enligt nivå b, och kompletterande tester enligt nivå c. Sätena testas 
och den initiala brandspridning beräknas enligt samma metod som anges i Bilaga 2. 
Totalt approximeras den initiala fasen upp till 1 MW med en mediumkurva enligt NFPA 
i scenario B. Vidare brandspridning genom passagerarutrymmet kunde också 
approximeras med en mediumkurva enligt NFPA upp till 25MW, se bilaga 3 för 
beräkningsgång. 

I Scenario C utgör ett värsta tänkbart fall med både stor antändningskälla vilket ger en 
initial effektutveckling enligt NFPA Fast. Den ökade mängden kvarlämnat bagage ger en 
ökad brandbelastning och en ökad brandspridningstakt längs med vagnen. Totalt sett 
approximeras scenario C med en effektutveckling enligt NFPA Fast upp till 25 MW. 
Effektutvecklingen blir visserligen något högre under en kortare period men 
approximeringen anses totalt sett vara konservativ. 

Scenario D kan approximeras med en effektutveckling enligt NFPA slow upp till 2 MW 
för att sedan spridas in till passagerarutrymmet och fortsätta enligt NFPA medium upp 
till 20MW. 

Tabell 10. Brandeffektkurvor för respektive scenario i exempeltågen.  

Scenario/tändkälla 

N10 
(Pendeltåg som 

uppfyller 
 EN 45545-2) 

N20 
(Intercitytåg som 

uppfyller  
BS 6853) 

N30 
(Pendeltåg 

som uppfyller 
DIN 5510-2) 

A. Brand med mindre tändkällor 
(inklusive elfel och mindre anlagda 
bränder) 

slow 1 MW slow 1 MW slow 1 MW 

B. Brand i kupé med vandaliserade 
säten eller tändkälla mellan 10 och 
200 kW. 

medium 20 MW 
slow 1 MW  

därefter 
medium 15 MW  

medium 25 MW 

C. Brand i kupé med tändkälla över 
200 kW (attentat) samt stor mängd 
kvarlämnat bagage 

fast 20 MW medium 20 MW fast 25 MW 

D. Betydande brand i 
underrede/förarhytt som sprider 
sig till passagerarutrymme  

slow 2 MW  
därefter    

medium 20 MW 

slow 2 MW   
därefter    

medium 15 MW 

slow 2 MW 
därefter  

medium 20 MW 
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Figur 15. Brandeffektkurvorna som anges för scenarierna i tabell 10. 

Steg 5 – Rangordna och sammanställning 

Brandeffektkurvorna som i steg 2 har bedömts vara representativa för brandscenarierna 
rangordnas efter vilken effekt de har på utrymningsmöjligheterna (kolumn 1 i Tabell 11). 
För varje brandeffektkurva summeras sannolikheten för de brandhändelser som kurvan 
representerar (kolumn 2 i Tabell 11). I kolumn 3 i Tabell 3 beräknas hur stor del av den 
totala mängden händelser som täcks in av den aktuella brandeffektkurvan. 

Tabell 11. Kumulativa andelen för olika brandeffektkurvor i Exempeltunneln. 
Brandeffektkurva 
(minst allvarlig brand överst) 

Andel 
 

Kumulativ 
andel 

NFPA slow upp till 1 MW. (N10-A, N20-A och N30-A) 85 % 85 % 

NFPA slow upp till 2 MW, och därefter fortsätter enligt NFPA 
medium upp till 15 MW (N20-D) 4 % 93 % 

NFPA slow upp till 2 MW, och därefter fortsätter enligt NFPA 
medium upp till 20 MW (N10-D & N30-D) 

6 % 95 % 

NFPA slow upp till 1 MW och därefter fortsätter enligt NFPA 
medium upp till 15 MW (N20-B) 

1 % 96 % 

NFPA medium upp till 20 MW (N10-B & N20-C) 
 

2 % 98 % 

NFPA medium upp till 25 MW (N30-B) 
 

0,5 % 98,5 % 

NFPA fast upp till 20 MW (N10-C) 1 % 99,5 % 
NFPA fast upp till 25 MW (N30-C) 
 0,5 % 100 % 
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Steg 6 – Välj dimensionerande brandeffektkurvor 

För scenarioanalys av utrymningssäkerheten vid brand i en Exempeltunneln väljs två 
stycken brandeffektkurvor enligt tabell 12: 

Tabell 12. Brandeffektkurvor att använda vid scenarioanalys. 

Brandeffekt-
kurva 

Kumulativ andel Scenariobeskrivning 

NFPA medium 
upp till 20 
MW.  

Brandeffektkurva utgör 
en större påfrestning än 
98 % av alla bränder i 
tunneln.   

Scenariot utgörs av en brand i 
kupé med tändkälla över 200 
kW (attentat) samt stor mängd 
kvarlämnat bagage i N20. 

NFPA slow 
upp till upp till 
2 MW och 
därefter enligt 
NFPA medium 
upp till 15 
MW.  

Brandeffektkurva utgör 
en större påfrestning än 
93 % av alla bränder i 
tunneln.  

Scenariot utgörs av en brand i 
underrrede/förarhytt i N10 
eller N20 som sedan sprider 
sig till passagerarutrymmet. 

 



38 
 

7. Referenser 
/1/ Haukur Ingason, Anders Lönnermark, Brandbelastning och brandscenarier för 

järnvägstunnlar, SP Arbetsrapport 2002:30, SP  fireteknik, Borås 2002 

/2/ Haukur Ingason - Design fires of tunnels –Reprint from Asiaflam 95, SP 1995:03 

/3/ Lönnermark A., Lindström J., Zhen Y. and Ingason H., Large Scale Communter 
Train fire Tests – Results from the METRO Project. Fifth International 
Symposium on Tunnel and Security, New York, USA, March 12-16, 2012. 

/4/ Lönnermark, A., Ingason, H., Lindström, J., Lis, Y, Z, and Kumm, M., ”Laboratory 
fire experiments with a 1/3 train carriage mockup”, SP Technical Research 
Institute of Sweden, SP Report 2012:06, Borås, Sweden, 2012. 

/5/ Haukur Ingason, Design fires in Tunnels, SP Safe & Reliable Tunnels. Innovative 
European Achievements, Second International Symposium, Lausanne 2006 

/6/ Hansen, R., and Ingason, H., An engineering tool to calculate heat release rates of 
multiple objects in underground structures, Fire Safety Journal 26 (2011) pp. 192-
20 

/7/ Dr. Jörg Schreyer : Räumung und Entrauchung unterirdischer Haltestellen im  
firefall – Erfahrungen bei praktischen Projekten;  STUVA- Forschung + Praxis Band 
21, Seite133 bis 138, STUVA-Tagung 2005 

/8/ Kursmaterial PHD Course in fire Dynamics in Tunnels, Mälardalen University 
2008, Design fires in Tunnels, Haukur Ingason 

/9/ Haukur Ingason, Design fire curves for tunnels, Fire Safety Journal 22 (2009) 259-
265 

/10/ EN 45545-2 Update and Comparison of EN 45545-2 with National Regulations, 
Beth Dean, Exova Warrington fire, fire Protection of Rolling Stock 21-22 March 
2012. 

/11/ D. Lacroix, New French recommendations for fire ventilation in road tunnels, 9th 
International Conference on Aerodynamics and Ventilation of Vehicle Tunnels, 
Aosta Valley, Italy, 6–8 October, 1997. 

/12/ H. Ingason, Design fires in tunnels, Conference Proceedings of Asiaflam 95, Hong 
Kong, 15–16 March, 1995, pp. 77–86./ 

/13/ H. Ingason, Fire development in large tunnel fires, 8th International Symposium 
on fire Safety Science, Beijing, China, 18–23 September, 2005, pp. 1297–1508. 

/14/ Fire In Tunnels (FIT) Thematic network, Technical report part 1- Design fire 
Scenarios, Rapporteur Alfred Haack, STUVA. 

/15/ Ergebnisbericht zur Beurteilung von  fireen an Schienenfahrzeugen als 
Bemessungsbrände zur  fireschutztechnischen Auslegung von oberirdischen 
Personenverkehrsanlagen der Deutschen Bahn AG; Deutsche Bahn AG, DB Station 
& Service, Fachstelle  fireschutz, Frankfurt am Main, September 2000 



39 
 

/16/ Haukur Ingason, muntliga uppgifter, 2012. 

/17/ Markus Mueller, Presentation on Metro Munich Upgrading Project, fire protection 
in Rolling Stock Conference Brussels, 2012. 

/18/ EUREKA Project, EU 299: Firetun, Report on Full-Scale Tests, November 1995 

/20/ George Hadjisophocleus, D. Hee Lee and W. Hee Park, Full-scale Experiments for 
Heat Release Rate Measurements of Railcar fires. Fifth International Symposium 
on Tunnel Safety and Security, New York, USA, 2012. 

/21/ N. White and V.P. Dowling, Conducting a Full-scale Experiment on a Rail 
Passenger Car, 6th Asia-Oceania Symposium on fire Science and Technology, 
Daegu, Korea, 2002 

/22/ Nathan White, fire development in Passenger Trains, Centre for Environment 
Safety and Risk Engineering, Victoria University, Australia, 2010 

/23/ Ingason, H, Gustavsson, S and Dahlberh, M., Heat Release Rate Measurements in 
Tunnel fires. SP Swedish National testing and Research Institute, SP Report 
1992:08, Borås Sweden, 1992.  

/24/ H. Ingason, Modelling of real world fire data, Second International Symposium 
on Tunnel Safety & Security (ISTSS), March 15–17, 2006 Madrid, Spain, 2006, pp. 
7–13. 

/25/ Bergqvist, A., Frantzich, H., Hasselrot, K. och Ingason, H., Räddningsinsatser vid 
tunnelbränder, Probleminventering och miljöbeskrivning vid  brand i 
spårtunnel, FoU Rapport SRV, P21-391/01. 

/26/ Haverikommissionen, Brand i tunneltåg vid Rinkeby station, AB län, den 16 maj 
2005, Rapport RJ2009_10 

/27/ Eva Lotta Högberg, Transportstyrelsen, dec 2009. 

/28/FIRESTARR (Fire Standardisation Research in Railways) project, Contract SMT2 – 
CT 97-2162 Final report,  April 2002. 

/29/ Björn Karlsson, Modeling fire Growth on Combustible Lining materials in 
Enclosures,  brandteknisk, Rapport TVB-1009, Lund University, Lund 1992. 

/30/ Christer Lindeman, SL, epost, 2009-12-08. 

/31/ Sundström, B. (2006). Lite om europaläget på brandfronten februari 2006. SP-
fire technology.  

/32/ Beard A., and Carvel R., Handbook of Tunnel fire Safety- second edition, 
University of Edinburgh, UK, 2005. 

/33/ Axelsson, Jesper, “Framtagande av dimensionerande brand i Citytunneln”, 
Rapport P002701, SP-Brandteknik, 2000-05-19 

/34/ Babrauskas V., Glass Breakages in Fires, http://www.doctorfire.com/GlassBreak.pdf  



40 
 

/35/ Larsson, S., “The Tunnel Blaze in Kaprun, Austria”, Swedish National Defence 
College, CRISMART stuieserie N:o 1, Stockholm, Sweden 2002. 

/36/ Bergqvist, A., “Rapport från studiebesöket vid brandplatsen I Kaprun, Österrike”m 
The Greater Stockholm Fire Brigade, Stockholm, Sverige, 2002. 

/37/ Rohlén, P., och Wahlström, B., ”Tunnelbaneolyckan i Baku, Azerbadjan 28 iktober 
1995”, Räddningsverket, P22-133/96, Karlstad, Sverige, 1996. 

/38/ Niclas Åhnberg, Västlänken PM AKF03-027, Brand- och utrymningsberäkningar 
tunnlar, 2014-02-14. 



41 
 

Bilaga 1 - Genomförda forskningsprojekt 

1. Eurekaförsöken 1990-1995 

Eurekaförsöken utfördes i Norge 1990-1992. Försöken var ett internationellt samarbete 
med deltagare från Österrike, Finland, Tyskland, Italien, Sverige, Schweiz och 
Storbritannien. Försöken utfördes i en övergiven tunnel i Hammerfest i Norge. 21 tester 
utfördes i den 2,3 km långa tunneln varav fyra involverade tåg. Se tabell 1. Dessa var 
tyska rälsvagnar från både tunnelbana och järnväg. Både vagnarna med aluminiumhölje 
och stålhölje studerades. Dessutom utfördes försök på delar av vagnar med olika ytskikt 
i inredningen. 

Tunneln var försedd med möjligheter för att mäta temperatur, lufthastighet, gas 
koncentration och rökdensitet. Själva fordonen var instrumenterade med ett begränsat 
antal termoelement, men kunde inte observeras visuellt på grund av hettan och röken i 
tunneln vid brandtesterna. 

För de flesta experimenten användes 6 l isopropanol som tändkälla dessa placerades på 
50 cm höjd för att simulera ett brinnande sätespar som tagits bort. I de fall detta inte 
räckte för att en betydande brandtillväxt skulle fås ökades mängden till 12 liter. 
Lufthastigheter i tunneln var varieras för olika experiment från 0 - 8 m/s. Luftfuktighet i 
tunneln var vid försökstillfället högt, 90-100% RF. /18/ 

Generellt fanns det mycket lite ventilationsöppningar öppna vid brandstart för 
stålvagnarna. I testet med de två sammansatta halvvagnarna fanns det en 30 cm glipa i 
ett av fönstren /16/. Så länge fönstren var intakta så utvecklades inte branden inne i 
vagnen (på grund av syrebrist).  Branden blev som intensivast i den del av vagnen där 
fönstren har gått sönder och temperaturen i brandområdet ligger då omkring 700°C – 
900 ºC. Resterande delar av vagnen blir rökfyllda och syrenivån sjunker ner till nivåer 
under 13 % vilket gör att ingen förbränning sker i den delen av vagnen. Temperaturen i 
dessa delar ligger omkring 200 – 200 ºC. /1/. Vid försöken med intercitytågen så 
skedde brandspridningen successivt längs med vagnen och när branden hade förflyttat 
sig längs hela vagnen så hade branden redan avtagit i de delar där den startade. 
Skillnaden i effektutveckling var inte särskilt stor mellan IC tåget och det modernare 
ICE-tåget. Efter att effekten nått upp till 7MW så gick fönstren sönder långsammare för 
det modernare ICE-tåget och branden tillväxte inte ytterligare förrän efter 60 minuter 
(upp till 19 MW). Branden i IC-tåget tillväxte initialt i samma hastighet men fortsatte 
tillväxa stadigt upp till 13 MW innan effekten snart sjunker ner till 7 MW för att sedan 
hålla sig på en stabil nivå i ca 50 minuter innan den tillväxte igen upp till 12 MW, se 
Figur 1. 
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Tabell 1. Tester i Eurekaförsöken enligt SP rapport 2002:30.  

 

I försöket med den sammansatta vagnen så satt en halv aluminiumvagn (modern enligt 
1990-års standard) ihop med en äldre vagn via en gummibälg med två dörrar i härdat 
glas. Branden anlades i den mer moderna vagnhalvan vid den bakersta sätesraden och 
tre försök med stora tändkällor krävdes för att skapa brandspridning. Vid det tredje 
försöket spred sig branden efter 20 minuter via bälgen och hål i taket in till den äldre 
vagnen där den sedan tillväxte och spred sig tillbaka till den nyare vagnen. 
Brandeffekten inne i den mer moderna halvan hade inte överstigit 2 MW förrän branden 
spred sig tillbaka och den snabbt ökade till ca 20 MW. När detta skedde hade den mer 
moderna vagnen förvärmts och nästan alla fönster går snabbt sönder och bränslet får 
tillgång till syre. /18/.  

Testet med tunnelbanevagnen i aluminium hade en väsentligt större 
ventilationsöppning där de två närmaste fönstren och den närmaste dörren var öppna 
från start.  
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Figur 1. Effektutvecklingen i de olika försöken i Eureka /8/. 

 

2. Småskaleförsök av SP 2000-2005 av värsta 
tänkbara bränder (SP rapport 2002:30) /1/ 

Mellan åren 1995 och 2002 skedde bland annat tre uppmärksammade tågbränder 
Norden. Det ena var en brand i en kolliderad kustpils-vagn utanför Kalmar som hade ett 
motsvarande förlopp som i Eurekaförsöken. Efter en brand i ett tåg utanför Åsta i Norge 
1999 och en brand 2000 i Borås noterades dock att dessa bränder inte alls hade ett 
brandförlopp som vandrade längs med vagnen i takt med att fönstren successivt gick 
sönder såsom i Eurekaförsöken intercitytåg, se Figur 2 och 3. Branden i Borås 
beräknades ha en maxeffekt på ca 30-20 MW. Branden var sannolikt anlagd och denna 
vagn var mycket gammal och hade en låg standard vad gällde ytskikt. 

 

Figur 2 (TV) och 3 (TH). Exempel på bränder där hela vagnen brinner samtidigt. TV brand i 
Borås år 2000. TH brand i Åsta 1999.  

På uppdrag av BRANDFORSK genomförde SP försök på småskalemodeller av en 
geometri motsvarande ett X2000-tåg i skal 1:10 för att studera den teoretiska 



44 
 

maxeffekten när hela vagnen brinner. Ytskikt och brandspridning inne i vagnen 
motsvarade på intet sätt ett X2000. 

Resultatet blev att en vagn med samma geometri som X2000 men sämre ytskikt kunde 
resultera i en brand med en maxeffekt på ca 35-25 MW om fönstren gick sönder relativt 
snabbt, se Figur 4 och 5. 

 

 

Figur 4 (TV) och 5 (TH). Uppmätte effekter för småskaleförsök i skala 1:10 med 
motsvarande geometri som för X2000 men med sämre ytskikt. 

 

Det konstaterades att på grund av att delar av förbränningen sker utanför 
ventilationsöppningarna så måste man skapa en korrektionsfaktor för den formel som 
bygger på ett massutbyte där allt syre förbrukas inne i vagnen. Korrektionsfaktorn 
lambda bedömdes ligga mellan 1,2 och 1,7. 

 

 

 

SP byggde även modell med en tunnel med två vagnar i skala 1:23 för att studera 
maxeffekt vid spridning mellan två vagnar. Vid dessa försök uppmättes en högre 
maxeffekt för en vagn på ca 55 MW. Maxeffekten för två vagnar var lägre (ca 70 MW) än 
om effektkurvorna för vagn nummer två hade antagits vara lika vagn nummer ett (i 
samma skala) och sedan adderats efter en antagen tid, se Figur 6.  
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Figur 6. Teoretiska maxeffekten vid spridning mellan två vagnar i en tunnel uppmätta i 
småskaleförsök. 

 

3. Australiensiskt pendeltåg 2000-2005 /21/ 

Det australiensiska laboratoriet på CSIRO har utfört en serie småskaleförsök och ett 
fullskaleförsök på ett australiensiskt tåg. Inredningen valdes för att representera ett 
typiskt Australiensiskt pendeltåg.  

De ingående materialen som användes vid fullskaleförsöken beskrivs i tabellen nedan. 
Sätena som användes var en blandning mellan olika säten men alla var stoppade med 
antingen Flamhärdade skummaterial eller hade ett yttre lager med flamhärdat skum. 
Tyget bestod uteslutande av ull. Väggarna och taket var gjorda av äldre GRP (Glass fibre 
Reinforced Polyester) var relativt gammalt och var färgade (gel-coated). Vid 
vestibulerna användes nyare GRP med fortfarande relativt låg inblandning av 
flamskyddsmedel, se Tabell 2 för ingående material i tåget. 

 

Tabell 2. Inredning som användes vid fullskaleförsöket på det australiensiska pendeltåget. 
Halva vagnen förseddes med inredning medan den andra halvan var obrännbar och 
endast hade plywooden kvar på golvet. /21/ 
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Tester utfördes även med hjälp av konkalorimeter med strålningsnivåer på 25 kW/m2 
för uppåtorienterade ytor, 35 kW/m2 för vertikala ytor (väggar) och 50 kW/m2 för 
nedåtorienterade ytor (tak) /21/. Vid konkalorimetertesterna så kan noteras att den 
äldre GRP:en var sämre än den nyare GRP:n. Tiden till antändning för den sämre GRP:n 
varierade mellan 2min vid 25 kW/m2 och 30 sekunder för 50 kW/m2 infallande 
strålning. Sätena antändes efter ca 30 sekunder vid en infallande strålning på 25 
kW/m2. Väggarna avgav en effekt på mellan 250-350 kW/m2 vid dessa tester och 
stolarna mellan 100-150 kW/m2 /22/. 

Vid de nio småskaleförsöken användes samma material som i fullskaleförsöket och 
tändkällan varierades för att se vad som krävdes för att branden skulle kunna sprida sig. 
Vid dessa försök varierades tändkällan mellan 300 gram till 600 gram och bestod 
mestadels av hopknycklande tidningar men även 0,5 L fotogen, se Tabell 3 nedan /22/. 

 

Tabell 3. Tändkällor som provats för att se vilken tändkälla som krävs för brandspridning i 
vagnen. /22/ 

  

Slutsatsen var att det krävdes ungefär ca 250-600 gram tidningspapper (maxeffekt ca 
100-170 kW) för att skapa brandspridning om tidningen låg på sätet och ca 300 gram 
tidningspapper om den låg i hörnet av två GRP-väggar (maxeffekt ca 60 kW). Väggarna 
var därmed det material som framförallt spred branden /22/. 

Vid fullskaleförsöket användes 1 kg tidningspapper som lagts under det bakersta sätet 
även om det hade räckt med 300 gram, se Figur 7 för hur effektkurvor med 1 kg 
tidningspapper kan se ut /22/. 
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Figur 7. Effektkurvor för 1 kg tidningspapper. 

Tåget hade ett stålhölje och var 23 meter långt. Under försöket var de två dörrarna på 
ena sidan tåget öppna precis som vid ett scenario där tåget stannat vid en plattform. Det 
fanns inga tvärgående partier som hindrade luftgenomströmning längs vagnen /21/. 

 

Figur 8. Uppskattningar av effektutvecklingen medhjälp av olika metoder. Den mest 
tillförlitliga bedöms vara den röda kurvan /22/. 

Branden spred sig väldigt fort och redan efter 3 minuter så stod stora flammor ut genom 
den närmsta dörröppningen. Efter 2 minuter började små flammor slå ut genom den 
bortre dörren och efter 2,5 minuter hade dessa flammor stigit till ca 2m höga och golvet 
i den bortre änden av tåget började brinna. Flammorna i den bortre änden av vagnen 
började avta efter ca 5 minuter. Efter 6 minuter så hade branden skapat stora 
ventilationsöppningar den änden som branden startade och förbränningen skedde till 
större delen inne i vagnen. Efter 15 minuter hade branden mer eller mindre slocknat 
/22/. 
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Figur 9 (TV) och 10 (TH). TV Flammor slår ut genom närmsta dörren efter 3 minuter. TH 
Brandeffekten efter 9 min /22/. 

Försöket utfördes inte i en tunnel och effektutvecklingen blev inte mätt. Flera olika 
metoder användes för att ta fram brandkurvan utifrån uppmätta temperaturer, 
ventilation genom öppningar, avbrunnet material under den totala perioden samt 
visuella observationer. Sannolikt var maxeffekten ca 8 MW innan fönstren intill branden 
gick sönder och ca 11 MW efter att fönstren gick sönder, se Figur 8. 
Ventilationsförhållandena var tillräckliga för att underhålla en brand på 25 MW men 
detta är inte trovärdigt eftersom det inte fanns tillräckligt mycket bränsle i vagnen 
(endast tunna väggar och bara material i halva vagnen) /22/. 

4. Tyska tester 2000-2005 

Försök har utförts på en rad tyska tåg men varit del av enskilda projekt varav mycket lite 
är publicerat. Bland annat finns en äldre vagn från München. Denna brand ökar snabbt 
upp till 20 MW efter 10 minuter först för att sedan gå upp till 25 MW efter 15 minuter 
/17/. I detta försök är alla dörrar öppna. Försöket har även utförts försök på moderna 
tåg (Frankfurt U-bahn och Wien U-bahn) som även ligger till grund för förslag på 
kraftigt reducerade brandkurvor i FIT-rapporten för moderna tåg som uppfyller DIN 
5510-2 eller TS 45545-2. 

 

Figur 11. Försök på äldre pendeltåg i München /17/. 
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5. Carleton University år 2010-2012 

I en testanläggning (tunnel) tillhörande Carleton University utfördes försök med en hel 
koreansk tunnelbanevagn och en hel koreansk intercitytågvagn /20/. Vagnarna var ca 
23 meter respektive 20 meter långa och intercitytåget hade ungefär dubbelt så hög 
brandbelastning som tunnelbanevagnen (ca 25 GJ respektive 50 GJ).  

 

Figur 12 (TH) och 13 (TV). Utsidan på det koreanska intercitytåget respektive 
tunnelbanetåget. 

Vid försökstillfället var Intercitytågets ytterdörrar mot tågsidan samt dörrarna mellan 
vestibulen och salongen öppna, se Figur 14. Utanför var lufthastigheten ca 2 m/s. 

 

Figur 14. Ventilationstillgång via dörrar i försöket med intercitytåget. 

Vid försöket med tunnelbanevagnen var alla dörrar på ena sidan tåget öppna och 
ventilationsöppningarna därmed stora, se Figur 15. 

 

Figur 15. Ventilationstillgång via dörrar i försöket med tunnelbanevagnen. 

 

Tändkällan i båda försöken var en gasbrännare med en effekt på 75 kW under 3 min för 
att sedan ökas till 150 kW under ytterligare 3 min. 
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Figur 16. Effektutvecklingen i intercitytåget. 

Branden i intercitytåget nådde en effekt på 10 MW efter ca 300 sekunder. Därefter blev 
syretillgången begränsande och branden tillväxte i den takt som fönsterrutorna gick 
sönder. Under perioden 900 sekunder till 1200 sekunder tillväxte branden åter i 
snabbare takt från 15 MW till 32 MW. Därefter avtog branden. 

Branden i tunnelbanetåget tog längre tid att ta sig men när den väl gjorde det så tillväxte 
den mycket snabbt. Det tog ca 250 sekunder innan branden tog sig alls och ca 300 
sekunder innan effekten var uppe i 1 MW men efter 250 sekunder så nåddes 
maxeffekten på 52 MW. Maxeffektfasen är ca 200 sekunder lång och därefter avtar 
branden i snabb takt. Branden avtar sedan betydligt snabbare än för intercitytåget p.g.a. 
av den begränsade brandbelastningen och den stora effektutvecklingen, se Figur 17.  

 

Figur 17. Effektutvecklingen i tunnelbanevagnen. 
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6. Metro-försöken år 2011-2012 /3/ 

Metro-försöken/Lönnermark/ utfördes i Brunbergstunneln utanför Arvika 2011. Tre 
fullskaleförsök på två olika varianter på tågvagnar utfördes. Två av försöken resulterade 
i fullständiga bränder, dessa bränder startades i vagnarna. 

I det första försöket placerades initialbranden (3,2 liter heptan) under vagnen men 
ledde inte till en fullständig brand. Efter tre minuter var den utvecklade effekten ca 500 
kW och efter sex minuter släcktes branden. Någon transformator olja fanns inte under 
vagnen vid försökstillfället. 

 

 
Figur 18 (TV) och 19 (TH). Exteriör och interiör i X1.   

 

Två tågvagnar av typ pendeltågsvagnar av typ X1 var aktuella varav den ena behölls i sitt 
urspringsskick, se Figur 18, och den andra var ombyggd så att den inredningsmässigt 
skulle vara lik en modernare tunnelbanevagn (C20), se Figur 20. Ombyggnationen 
gällde att säten från det liknande tåget X10 användes (säten från ca år 2000) samt att 
väggar och tak täcktes med aluminium. Ytterväggar, yttertak och eventuell icke-synlig 
isolering var lika i båda fallen. Studier inom Metro-projektet visar att bagaget på tågen 
innehåller mycket brännbart material /4/ vilket efter olyckorna i Baku och Kaprun har 
bedömts vara viktiga för brandförloppet/35-37/. I försöken antogs att 81 % av 
passagerarna hade bagaget (2,22 kg/person). Detta svarar mot ett energiinnehåll på 7,2 
GJ.  

 
Figur 20. Interiör i C20 replika.   
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Brandkällan i de två testerna var 1 liter bensin som hälldes ut på sätet. Syftet med 
försöken var att simulera ett sabotage. Vid brandstarten var tre dörrar öppna på en sida 
om vagnen och under försöken kollapsade de andra tre dörrarna och alla fönster föll ut.  

I testet med brand inne i den äldre pendeltågsvagnen, X1, utvecklades branden mycket 
snabbt och hela vagnen brann. Den maximala effekten uppmättes till ca 77 MW efter ca 
13 minuter. Den beräknade energimängden var 62 GJ, se Figur 21. 

I testet med brand inne i den ombyggda vagnen, liknande C20, var branden på en låg 
nivå under en lång tid (<1MW). Branden spred sig till slut till förarhytten (som hade 
brännbar inredning) och tilltog där. Efter 105 min övertändes förarhytten och 
temperaturen i taket steg till ca 600 grader i passagerardelen närmast förarhytten. 
Eftersom ett syfte var att studera en fullt utvecklad brand förbereddes ytterligare 
brännbart material i form av dieselindränkt material för att anläggas i den brinnande 
vagnen. Det dieselindränkta materialet hade dock marginell påverkan då de antändes av 
branden efter 110 minuter (temperaturen i taket vid dörren hade då stigit till 500 
grader). Förloppet var i princip identiskt med det andra försöket när branden väl tog sig. 
Den maximala effekten i detta fall uppmättes också till ca 77 MW efter 118 minuter.  Den 
beräknade energimängden var 71 GJ. 

I båda försöken håller sig brandeffekten på en hög nivå på i snitt ca 60 MW i ungefär 10 
minuter innan branden avtar relativt snabbt. 

 

Figur 21. Effektutvecklingen i X1 respektive C20-replika. 

 

7. Lok 
Kända försök med bränder i lok har inte genomförts. Däremot finns det ett 
brandscenario beskrivit för lok i rapporten ”Räddningsinsatser vid tunnelbränder” /25/. 
Den högsta brandeffekten är i detta scenario är 25 MW och den inträffar efter 6 minuter 
från antändning (αt2-kurva).   
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Bilaga 2 - Brandförloppsanalys enligt nivå b – 
dubbeldäckare 

 

Figur 1.  Värsta tänkbara scenario för en dubbeldäckare /16/. 

 

Ett exempel där en analys motsvarande nivå B har utförts av SP i ett verkligt 
tunnelprojekt för att ta fram brandeffektkurvan hos en dubbeldäckare illustreras i figur 
1 ovan. Brandeffektkurvan är framtagen för en tändkälla som är över 200 kW.  

För denna vagn beräknades brandeffekten för undervåningen respektive övervåningen 
utifrån tillgängliga ventilationsöppningar. Tiden till att nå högsta brandeffekten 
bedömdes utifrån tidigare fullskaleförsök hos liknande fordon och en grov bedömning 
om ytskikten och barriärer i tåget. Utifrån högsta brandeffekt, tid till högsta brandeffekt 
samt totalt energiinnehåll i respektive del kunde en exponentiell effektkurva för 
respektive del tas fram. Värt att notera är att om inte tillväxthastigheten hade varit så 
snabb och energiinnehållet inte hade varit tillräckligt högt så hade maximala 
brandeffekten inte kunnat bli lika stor.  

Tiden till övertändning, temperatur i brandgaslager och tid till brandgasspridning 
mellan utrymmena beräknades med hjälp av tvåzonsmodellering och antagande kring 
fönsters tålighet. På så sätt kunde effektkurvorna för det övre respektive undre delen av 
vagnen adderas till en total effektkurva för hela vagnen. Eftersom det tog en stund för 
branden att sprida sig från den undre till den övre delen så blev den högsta 
brandeffekten för hela vagnen något lägre än summan för den övre och den undre delen 
/16/. 
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Bilaga 3 - Brandförloppsanalys enligt nivå b –  
inom passagerarutrymme 

Effektutvecklingen har analyserats genom att addera effektkurvor för material i olika 
zoner av passagerarutrymmet som antänder vid olika tidpunkter allt eftersom branden 
sprider sig, i. De olika zonerna redovisas i Figur 1 nedan. Observera att det endast är 
beräkningsgången som exemplifieras, värden och kurvor kan inte användas vid 
projektering. 

 

 

Figur 1. Zoner som tillämpats för brandspridningen i exempelfordonet N30. 

 

För varje zon beräknas en effektkurva utifrån adderade kurvor för stolar, bagage, golv 
och vägg (inget brännbart tak i detta exempel). Brandeffektkurvorna för varje material 
tas fram utifrån effekt/yta, yta, energiinnehåll och en bedömning om 
brandspridningstakt. Se Figur 2 nedan för exempel på brandeffektkurva inom en zon 
med säten. För zon 1 där branden antas starta tas en särskild brandkurva fram då 
brandspridningen inom denna zon skiljer sig från övriga zoner. Effektutvecklingen i 
zonerna med dörrar skiljer sig från effektutvecklingen i zonerna med stolar.  

 

Figur 2. Brandeffektkurva inom en zon av vagnen med säten (ej zon där branden startar). 
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Branden antas spridas med en konstant hastighet längs med vagnen som bedöms 
utifrån brännbara ytor, geometri, öppna ventilationsöppningar och erfarenheter ifrån 
Metro-projektet. Effektutvecklingen i respektive zon startar i enlighet med den antagna 
brandspridningstakten och följer den framtagna effektutvecklingskurvan för respektive 
zon, se Figur 3 för addering av effektkurvor och jämförelse mellan summeringen och en 
brandeffektkurva enligt NFPA-medium.  

 

Figur 3. Addering av effektkurvor för exempelfordon N30 scenario B och jämförelse mellan  
summeringen och en brandeffektkurva enligt NFPA-medium. 

 

En CFD-simulering genomförs för att avgöra om temperaturerna i taknivå endast leder 
till lokal övertändning i det område som redan brinner eller om övertändning kan antas 
ske även framför flamfronten vilket skulle leda till att brandspridningstakten längs med 
vagnen skulle öka, se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Temperaturprofil vid CFD-simulering för att validera brandspridningstakt. 
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Bilaga 4 - Framtagande av dimensionerande brand i 
Citytunneln, Rapport P002701, 
Brandteknik /33/ 

1. Bakgrund 

I Malmö projekteras för närvarande en tunnel, Citytunneln, som kommer att trafikeras 
av olika tågtyper. För att kunna dimensionera utrymningsvägar etc. måste 
referensscenarier tas fram som beskriver hur en eventuell brand i ett tåg kan utveckla 
sig, en dimensionerande brand. Beskrivningen sker genom att man anger avgiven 
värmeeffekt mot tiden. Resultaten från den dimensionerande branden används sedan 
för att beräkna hur värme och rök sprider sig i tunneln och hur de påverkar en 
evakuering av passagerare. Denna studie syftar till att ta fram dimensionerande bränder 
för det tidiga skedet när en vagn brinner. Tre tågtyper (A, B och C) har studerats och 
småskaliga provningar har utförts på sätesmaterial från tågen. Ett helt säte från Tåg A 
har även provats i stor skala. Provningsdata har sedan använts för att beräkna 
värmeeffekt och andra parametrar i zonmodellprogrammet HAZARD. 

2. Allmänt om dimensionerande bränder 

Dimensionerande bränder framställs oftast med hjälp av en tillväxtfas, en fas med 
maximal värmeeffekt och en avklingande fas. Brandens tillväxtfas antas följa sambandet 
α*t2, där t är tiden från antändning, upp till den maximala effekten som är konstant för 
en tid och sedan avklingar som e-βt. I denna rapport behandlas bara de skeden där 
branden växer till sitt maximum och sedan förblir konstant. I [7] har man specificerat 
några olika tillväxthastigheter som ”slow fire” (0.0027 kW/s2), ”moderate fire” (0.011 
kW/s2) och ”fast fire” (0.045 kW/s2).  

3. Antändningsscenarion 

Sättet på vilken branden börjar är väsentligt för den initiala brandutvecklingen. Enligt 
olycksstatistik från flera europeiska järnvägsbolag [18] är vanligaste brandorsaken  
vandalism/mordbrand i ett säte. Därför har provningen av ett helt säte utförts med en 
tändkälla motsvarande en anlagd brand. Storleken på tändkällan motsvarar ca 100 g 
tidningspapper (~30 kW). Det är ett realistiskt antagande att en mordbrännare 
använder ett hjälpmedel t ex i form av en tidning för att tända ett säte. Brandförloppet 
blir ungefär det samma om antändningen skulle ske med en tändare eller motsvarande 
direkt mot sätet men skillnaden ligger i att utvecklingen blir fördröjd. 

En studie av Cleary [3] visar att också antändningskällans position är viktig, tiden från 
antändning med en liten flamma eller cigarett till fullt utvecklad brand kan variera stort 
beroende på var på sätet källan appliceras. Studien visar dock att denna fördröjningstid 
inte bör tas hänsyn till vid bedömning av faran för människor. Anledningen är att man 
måste räkna med att branden når en viss storlek innan den upptäcks och utrymning 
sker. Principen finns ytterligare beskriven i CBUF [2]. Följaktligen antas i 
simuleringarna att antändningskällan är motsvarande den i provningen eller att 
sätesbranden nått motsvarande nivå, dvs. att branden har utvecklats till ca 30 kW. 
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4. Förutsättningar och scenarier 

4.1 Allmänt 

Ett av de viktigaste antaganden som måste göras är vilken maximalt utvecklad 
värmeeffekt man kan förvänta sig av ett specifikt tåg. I litteraturen finns ett antal 
rekommendationer för maximal effekt. Vid dimensioneringen av Öresundstunneln 
användes t ex en maximal dimensionerande brand på 50 MW inom 6 min men då 
inkluderas även lastbilar [12]. En beräkning baserad på ventilationskontroll ger en 
maximal teoretisk effekt. För en geometri som Tåg A blir denna effekt ca 20 MW, se 
A4.3. Försöksdata visar dock att ett rimligt medelvärde för denna typ av tågvagnar är ca 
15 MW [9], [15]. 

Som nämns ovan är ventilationen en viktig parameter för brandutvecklingen och 
maxeffekten eftersom den avgör tillgången på syre. I början av branden spelar bränslet 
störst roll men när branden nått en viss storlek övergår den till att vara 
ventilationskontrollerad och begränsas då av hur stora öppningar som finns i vagnen. 
Därför är det viktigt att klargöra när fönster går sönder. Vedertaget värde för vanligt 
fönsterglas ligger vid ca 300 °C. Det finns emellertid dåligt med försöksdata för 
tågvagnar. Vid prov av en spårvagn [10] gick fönstren sönder redan när temperaturen 
innanför dem var 300 °C. Temperaturen växte dock mycket snabbt under detta försök 
vilket spelar stor roll för hur fort glaset spricker. Man kan misstänka att moderna 
laminatfönster i tåg klarar sig längre men det skulle krävas provningar på aktuella glas 
för att få korrekta data. Man kan emellertid anta att fönster med säkerhet kommer att 
spricka vid övertändning.  

I beräkningarna av de första minuterna innan övertändning har ingen hänsyn tagits till 
ytskikten på väggar, tak och golv. Spridningen har i huvudsak antagits ske i sätena. För 
att kunna göra en bedömning av påverkan från ytskikten krävs försök. 

Övertändning i en volym har funnits korrelera väl med en temperatur i det övre 
rökgaslagret på ca 600 °C [1]. När denna temperatur uppnåtts kan antas att allt 
brännbart material antänder samt att alla fönster går sönder. 

I förutsättningarna nedan för respektive tåg redogörs för hur den initiala branden i 
sätena tagits fram. Den resulterande värmeeffekten har sedan använts i HAZARD för att 
uppskatta när övertändning sker. För CFD-beräkningar har antagits att värmeeffekten 
som kommer ut ur vagnens öppningar och påverkar situationen i tunneln startar vid 
tiden för övertändning, dvs. det har antagits en viss fördröjning från det att branden 
startar tills den påverkar tunneln.  

4.2 Tåg A 

Som scenario har valts brand i en 2:a klass passagerarvagn med två kupéer, en större 
med 56 sittplatser och en mindre med 16 sittplatser, kupéerna skiljs åt av en vägg med 
skjutdörr, se Figur 8. Total mängd brännbart material är enligt [6] 3705 kg och antas ett 
medelvärmevärde på 25 MJ/kg så blir totala värmeinnehållet 81500 MJ. 
Korgkonstruktionen är i rostfritt stål. 
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Antag att branden startar i ett säte enligt resultatet från provningen på helt säte, sätets 
brandförlopp framgår av provningen enligt A3. Spridningen till direkt angränsande säte 
sker med stor sannolikhet inom 1 min med tanke på att flammorna nådde ryggstödets 
kant efter ca 1 min. Observera att innerväggar, tak och golv inte har medräknats då det 
inte fanns tillräckliga data. Dessa material kan i värsta fall snabba upp brandförloppet. I 
golvet finns en stor brandbelastning i form av plywood men denna är täckt med en PVC-
matta samt en textilmatta som ytskikt. Textilmattan klarar NT FIRE 007 och PVC är 
brandhämmande varför bidraget från golvet antas komma först i ett senare skede dvs. 
efter övertändning. 

Enligt strålningsberäkningen i A4.2.1 antänder nästa 5 dubbelsäten efter 130 s, kurvan i 
Figur 1 visar den beräknade värmeeffekten från de sex dubbelsätena. Denna kurva 
används i simuleringen av förloppet innan övertändning. 

 

Figur 1 Brandscenario Tåg A för indata till zonmodell (HAZARD). 

 

4.3 Tåg B 

Som referensscenario har även här valts brand i en passagerarvagn. Total mängd 
brännbart material är enligt [6] 6500 kg per tågset. Korgkonstruktionen är även här i 
rostfritt stål. Ett tågset består av tre vagnar [13] så uppskattningsvis finns ca 2200 kg 
brännbart material i en vagn. Med ett medelvärmeinnehåll på 25 MJ/kg blir totala 
värmeinnehållet 55000 MJ. 

Här har inte ett helt säte kunnat provas men småskalig provning har genomförts på 
säteskombinationen, se A2.3Fel! Hittar inte referenskälla., vilken kan jämföras 
med småskalig provning av säten från Tåg A, Figur 2 visar en jämförelse av utvecklad 
värmeeffekt för de olika sätena. 

Sätesmaterialet i Tåg B är tydligt bättre än det i Tåg A och det kommer att krävas en 
kraftig tändkälla för att få brandspridning i ett helt säte. Sätet klarar brandprovet 
BS5852 Crib 7, DSB Execution (snitt i klädseln) [13]. Vid den lägre strålningsnivån 25 
kW/m2 antändes inte det ena provet medan det andra brann mycket begränsat. Den 
stora skillnaden utgörs dels av att Tåg B:s yttertyg består mestadels av ull vilket inte 
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smälter undan som ett syntettyg men främst pga skummet expanderar kraftigt vid 
uppvärmning och bildar ett skyddande kol-lager (en s.k. Expandable Graphite). 

En uppskattning av max effekt och tid till max för ett säte (en halvan av ett dubbelsäte) 
har gjorts med hjälp av modeller från CBUF [2], se A4.1, resultatet är ca 130 kW efter 10 
min. Spridning till direkt angränsande (inom dubbelsätet) säte kan antas ske vid max 
effekt. Strålningsberäkningen i A4.2 visar dock att angränsande dubbelsäten utsätts för 
en så låg strålning att de troligen inte kommer att antända. För att göra en meningsfull 
studie antas dock att spridning till fem angränsande dubbelsäten sker efter max 20 min. 
Resulterande brand är mycket begränsad, se Figur 3. Observera att innervägar, tak och 
golv inte tagits hänsyn till. Dock uppfyller dessa UIC 562-2 Class A [13] vilket innebär 
att de svårligen sprider brand i ett initialt skede men de kommer att bidra vid kraftigare 
brand. 

 

Figur 2 Jämförelse av värmeutvecklingen för säten provade i liten skala (konkalorimetern 
strålningsnivå 35 kW/m2) för Tåg A,B och C. 

 
Figur 3 Brandscenario Tåg B för indata till zonmodell (HAZARD). 
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4.2 Tåg C 

Tåg C består av två vagnar med en stor kupé med 63 säten och en liten kupé med 22 
säten. Mellan kupéerna finns ett utrymme med dörrar för av- och påstigning, se figur i 
A1. Detta utrymme antas innehålla försumbar mängd brännbart material. 
Mellanväggarnas övre halva består av glas. Alla dörrar antas vara öppna. Branden antas 
starta i ett säte i den lilla kupén. 

Det finns en begränsad mängd information att tillgå om materialen i Tåg C men 
säteskombinationen har provats i liten skala, se A2.4 och jämförs med Tåg A och Tåg B i 
Figur 2. Resultaten visar att ytbeklädnaden är lite mer motståndskraftigt mot 
antändning än de andra två sätena men att stoppningen brinner häftigt och snabbt när 
den väl fattat eld. Kraven på sätena är BS 5852 Crib 2 [16] vilket är mycket lägre än 
kravet på Tåg B:s säten. 

På samma sätt som för Tåg B har en uppskattning av max effekt och tid till max för ett 
säte gjorts med modeller från CBUF [2] i A4.1. Detta visade att en max effekt på 280 kW 
kan förväntas från ett säte efter 116 s. Antändningen har antagits ske i ett tresäte och 
strålningsberäkningen i A4.2.3 gav resultatet att angränsande tresäte antänder efter ca 
100 s och två angränsande dubbelsäten antänder efter ca 300 s . Det kan också antas att 
tresätet med ryggsidan mot det brinnande antänds samtidigt som dubbelsätena. Den 
resulterande branden visas i Figur 4. Kurvan har använts i HAZARD för att beräkna 
förloppet innan övertändning. 

Observera att ingen hänsyn tagits till innerväggar, golv och tak. Dessa kan medföra ett 
annat brandförlopp.  

 
Figur 4 Brandscenario Tåg C för indata till zonmodell (HAZARD). 
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5. Simuleringar 

Eftersom syftet med studien är att skapa indata till CFD-modell så presenteras för varje 
simulering kurvor för hur stor effekt som kommer ut ur vagnens öppningar. Se skiss i A1 
för förklaring av geometrin. 

Strategin var att först definiera en initial brand utifrån verkliga provningsdata och 
uppskatta spridning med hjälp av strålningsberäkning. Resulterande effekt upp till ca 1 
MW användes i zonmodellprogrammet HAZARD för att beräkna tiden till övertändning, 
tFO (Time to Flashover). Vid tFO antas fönster i de små kupéerna gå sönder och från den 
tiden antas sedan branden utvecklas som α*t2 (se kapitel 2) till en maximal effekt. I 
figurerna har 15 MW valts som maximal effekt men detta är inget definitivt värde, se 
nedan. Tillväxthastigheten α är bekräftad via HAZARD genom att beräkna 
rökgastemperaturen i den större kupén.  
 
Branden kan förväntas bli upptäckt vid t = 0 s. Beträffande valet av maximal effekt kan 
man välja en högre effekt om man vill vara helt säker på att man inte underskattar en 
brand. Brandkurvorna i figurerna 5-6 kan antas öka till maximal teoretisk 
ventilationskontrollerad effekt enligt A4.3 för att ge en uppskattning av det absolut 
värsta fallet. 
 
5.1 Tåg A 

Simulering av brand i en tågvagn utfördes med zonmodell-programmet HAZARD 
(CFAST).  

Branden antas starta i ett säte i den lilla kupén eftersom detta kan betraktas som ”worst 
case”. Som indata för det initiala förloppet i simuleringen användes kurvan i Figur 1. I 
alla fall är fönstren hela och stängda vid brandens start. 

Branden antas starta i säten enligt Figur 1 i den mindre kupén med båda innerdörrarna 
öppna. Rökgaslagret sjunker ganska långsamt pga. röken strömmar ut genom dörren till 
den större kupén samt ut i tunneln. Övertändning i den lilla kupén beräknas ske när 
temperaturen i det övre rökgaslagret når 600 °C och detta sker efter tFO = 150 s (tFO = tid 
till övertändning). Vid denna tid antänds allt brännbart material, fönstren går sönder 
och branden antas nu sprida sig omedelbart till den stora kupén. En beräkning i 
HAZARD visar att temperaturen i den stora kupén når 600 °C senast efter 20 min. Detta 
betyder att man inom 20 min har en fullt övertänd vagn vilket betyder att man måste 
anta en ”fast fire” för att vara på den konservativa sidan. Hur fönstren spricker i den 
stora kupén är svårt att förutsäga och behövs troligtvis inte för CFD beräkningar. Det 
finns annars möjlighet att använda en successiv öppning eller anta att alla spricker 
direkt. 

Den sammanlagda effekten som kommer ut ur vagnens öppningar visas i Figur 5. Denna 
kurva kan användas för CFD modelleringen av tunnelbranden. 
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Figur 5 Värmeeffekten som kommer ut ur vagnens öppningar, Tåg A. 

 

5.2 Tåg B 

På samma sätt som för Tåg A gjordes beräkningar i HAZARD som emellertid visade att 
övertändning inte sker med effekten från Figur 3. Ett prov på ett helt dubbelsäte från 
Tåg B kan bekräfta beräkningarna av sätesbranden. Detta betyder dock inte att 
övertändning är omöjlig, en kraftig antändningskälla som tex. bensin skulle kunna 
antända ytskikt och medföra övertändning. Men överlag är det högst sannolikt att Tåg B 
är det bästa tåget och bör därför inte användas som dimensionerande fall. 

 

5.3 Tåg C 

Som för Tåg A antas det värsta fallet vara när branden startar i den lilla kupén. 
Förloppet vid antändning av ett tresäte visas i Figur 4 och denna kurva användes som 
indata till HAZARD. I den lilla kupén finns fyra fönster (stängda) och en skjutdörr till 
utrymmet mellan kupéerna. Skjutdörren antas vara öppen liksom de fyra av- och 
påstigningsdörrarna, varav två i mellanutrymmet, se skiss i A1. Även skjutdörren in till 
den stora kupén antas vara öppen. 

Branden antas starta enligt Figur 4 och simuleringen i HAZARD ger att temperaturen i 
den lilla kupén når 600 °C efter tFO = 200 s då övertändning sker. Allt brännbart 
material antänder och fönstren antas gå sönder. Även övre delen av mellanväggen antas 
kollapsa då den är av glas. Spridningen till den större kupén beräknas dock inte ske 
direkt eftersom det finns ett utrymme mellan kupéerna med dörrar och troligen inget 
brännbart material. Fördröjningen uppskattas dock inte vara mer än en minut då 
temperaturen stiger snabbt i mellanutrymmet (600 °C efter 300 s och nästa mellanvägg 
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antas då ha kollapsat). Spridningen i den stora kupén sker nu snabbt och temperaturen i 
rökgaslagret når även här 600 °C senast efter 20 min. Då antas hela vagnen vara 
övertänd och alla fönster är sönder. Detta medför att man bör anta en ”fast fire” för Tåg 
C från tiden till övertändning. 

Sammanlagd effekt som kommer ut ur vagnens öppningar visas i Figur 6. Denna kurva 
kan användas för CFD modelleringen av tunnelbranden. 

 

Figur 6 Värmeeffekten som kommer ut ur vagnens öppningar, Tåg C. 

 

6. Kablar i underredet 

Under tågen finns en del kablar monterade. Dessa kan medföra risker om de brinner när 
tåget står i en tunnel. För Tåg A har erhållits en specifikation av alla ingående kablar för 
en vagn. 

Uppgifter från samtal från tillverkare är att alla kablar i underredet är monterade i 
kanaler av rostfri plåt för Tåg A & B. Brandförsök med kablar i horisontella plåtkanaler 
har nyligen utförts inom EU-projektet FIPEC [17] och dessa visade att möjligheten till 
brandspridning i kanaler är mycket begränsad pga. syretillförseln inte är tillräcklig. 
Effekten av en sådan brand på miljön i tunneln bedöms bli försumbar. 

För Tåg C har inga uppgifter erhållits om kablar. Om man dels antar att främst 
kraftkablar är monterade under vagnen och dels en motsvarande mängd kablar som hos 
Tåg A fast oskyddade kan en uppskattning av effekten göras med hjälp av resultat från 
[17]. En uppskattning av mängden brännbart material hos kraftkablarna kan göras från 
[6] vilket ger ca 75 kg fördelat på 22 m. Nästan allt isoleringsmaterial är EPR (Eten-
Propen gummi), kablarna uppfyller IEC 332-3 kategori C [6] och värmeinnehållet är ca 
25 MJ/kg [17]. 

I [17] har körts brandprov på horisontellt monterade EPR kablar och utifrån de 
resultaten kan man göra en bedömning av värmeeffekten när kablarna under tåget 
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brinner. Kablarna har ganska bra brandegenskaper och det kommer att krävas en 
ganska kraftig brandkälla för att få dem att brinna. Men om man antar att de är 
nedsmutsade med olja samt att de påverkas av en yttre brandkälla, t.ex. en poolbrand på 
marken kan man förutsäga värsta fallet. Ett antagande baserat på provningarna är att ett 
max på 500 kW nås inom 10 min från det att kablarna börjar brinna. Med en 
förbränningseffektivitet på 70 % blir branden som i Figur 7. Branden kan pågå under 
lång tid allteftersom den sprider sig längs kablarna. Kurvan kan användas i CFD 
simuleringar men man bör tänka på att branden kanske inte upptäcks vid t = 0 s. 

 

Figur 7 Värmeeffekt från brinnande kablar i underredet på Tåg C. 

 

7. Slutsatser 

 Ur provningarna kan man sluta sig till att sätesmaterialet i Tåg B är betydligt bättre 
än det i Tåg A och C och detta kommer med säkerhet att spela roll för hur snabbt en 
brand utvecklas. 

 Hur ytskikten på golv, väggar och tak kan påverka brandförloppen kan endast 
förutsägas med hjälp av provningar. Sådana provningsdata fanns ej tillgängliga för 
denna rapport. Vidare har ingen hänsyn tagits till passagerares bagage och kläder. 

 För CFD- och utrymningsberäkningar används tiden till övertändning, tFO, som 
starttid för effekter som kommer ut ur vagnen. Branden följer sedan αt2 upp till max 
effekt enligt Figurer 5-6 för de tre tågen. Branden antas bli upptäckt vid t = 0 s. 

Beräkning av branden i Tåg A gav att övertändning i den lilla kupén sker strax före 3 
min. Efter övertändningen föreslås en utveckling som ”fast fire” upp till 15 MW. 

Beräkning av branden i Tåg B gav att övertändning troligtvis ej sker med den valda 
tändkällan. Ett prov på ett helt dubbelsäte från Tåg B kan bekräfta beräkningarna. 

Beräkning av branden i Tåg C gav att övertändning i den lilla kupén sker efter drygt 
3 min efter brandens början. Branden antas sedan utvecklas enligt Figur 6. 
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 Fönstrens beteende är viktigt för brandförloppet och bara provning av verkliga 
kompletta fönsterkonstruktioner inklusive vägg kan bekräfta antagandena. 

 Brand i kablar monterade i underredet bedöms innebära en liten risk för Tåg A & B. 
För Tåg C har en uppskattning gjort av möjlig värmeeffekt från en kabelbrand. 

 Vill man noggrant specificera värmeeffekten genom varje fönster för CFD 
beräkningar kan värmeeffekten delas med antal öppningar (dörrar + fönster) vid 
några olika tidpunkter. 

 Endast en fullskaleprovning på en hel tågvagn med komplett inredning kan bekräfta 
beräkningarna. 
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Appendix  

A1 - Skisser 

 

Figur 8 Planskiss över vagn i Tåg A. Den lilla kupén är till vänster i vagnen. 

Innerväggar med skjutdörr 
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Figur 9 Planskiss över vagn i Tåg B. 

 

Figur 10 Planskiss över vagn i Tåg C. Nuvarande inredning är modifierad något från skissen, 
bl.a. är mittdörrarna igensatta. Den lilla kupén är till höger i vagnen. 

 

  

Innerväggar med skjutdörr 

Mellanutrymm
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A2 - Provning i liten skala (Konkalorimeter) 

A2.1 Om konkalorimetern 

Ett säte provas i konkalorimetern genom att utsätta en liten ”kudde” (100x100x50 mm) 
med samma uppbyggnad som sätet för en konstant specificerad värmestrålning. Man 
mäter sedan massflöde, temperatur och syrekoncentration i rökgaserna och kan 
kontinuerligt beräkna avgiven värmeeffekt med mycket hög precision (~0.5 kW). Med 
hjälp av lasergenomlysning mäts även rökproduktionen. Vägning sker också vilket 
medger en beräkning av på värmeinnehållet hos materialet. De aktuella tågsätena har 
utsatts för två strålningsnivåer, 25 respektive 35 kW/m2 och på varje nivå har två prov 
genomförts.  

A2.2 Säten från Tåg A 

A2.2.1 Provningsutförande 

Strålningsnivå: 35 kW/m2. 

Position: Horisontell. 
 

Montering: Montering enligt CBUF protokollet [2]. 

Övrigt: Kantram användes ej under provningen 
 

A2.2.2 Provningsresultat 

 
Egenskap 

 
Variabel
-namn 

 
Försök  
nr 1 

 
Försök  
nr 2 

 
Medel-
värde 

     
Sticklågor (min:s) tflash    
Antändning (min:s) tign 00:26 00:23 00:25 
Flammor slocknat (min:s) text 12:21 16:20 15:21 
Provtid (min:s) ttest 16:21 18:20 17:21 
Utvecklad värmeeffekt (kW/m2) q Se Figur 11  
Max värmeeffekt (kW/m2) qmax 333 327 330 
Medeleffekt, 3 min (kW/m2) q180 175 167 171 
Medeleffekt, 5 min (kW/m2) q300 139 133 136 
Totalt utvecklad energi (MJ/m2) THR 100.9 112.6 106.7 
Rökproduktion (m2/m2s) SPR Se Figur 12  
Max rökproduktion (m2/m2s) SPRmax 12.06 13.99 12.03 
Totalt utvecklad mängd rök 
(m2/m2) 

TSP 1777 1728 1752 

Provkroppsvikt före prov (gram) Mass0 61.9 62.5 62.2 
Medelmassförlust (g/m2s) MLRave 7.21 6.57 6.89 
Total massförlust (gram) TML 52.3 55.2 53.7 
Effektivt värmevärde (MJ/kg) ∆Hc 19.3 20.2 19.8 
Specifik rökproduktion (m2/kg) SEA 320 313 327 

   

Tabell 1 Provningsresultat Tåg A, strålningsnivå 35 kW/m2. 
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Figur 11 Värmeutveckling för Tåg A tågsäte i konkalorimetern, dubbelförsök vid 35 kW/m2. 

 

 

Figur 12 Rökproduktion för Tåg A tågsäte i konkalorimetern, dubbelförsök vid 35 kW/m2.  
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A2.3 Säten från Tåg B 

A2.3.1 Provningsutförande 

Strålningsnivå: 
 

35 kW/m2. 

Position: Horisontell. 
 

Montering: 
 

Montering enligt CBUF protokollet [2]. 

Övrigt: 
 

Kantram användes ej under provningen 
 

 

A2.3.2 Provningsresultat 

 
Egenskap 

 
Variabel
-namn 

 
Försök  
nr 1 

 
Försök  
nr 2 

 
Medel-
värde 

     
Sticklågor (min:s) tflash    
Antändning (min:s) tign 00:16 00:20 00:18 
Flammor slocknat (min:s) text 16:20 15:56 16:08 
Provtid (min:s) ttest 18:20 17:56 18:08 
Utvecklad värmeeffekt (kW/m2) q Se Figur 13   
Max värmeeffekt (kW/m2) qmax 220 213 227 
Medeleffekt, 3 min (kW/m2) q180 111 92 103 
Medeleffekt, 5 min (kW/m2) q300 85 69 77 
Totalt utvecklad energi (MJ/m2) THR 20.6 21.3 20.9 
Rökproduktion (m2/m2s) SPR Se Figur 14   
Max rökproduktion (m2/m2s) SPRmax 5.32 5.10 5.21 
Totalt utvecklad mängd rök 
(m2/m2) 

TSP 326 325 335 

Provkroppsvikt före prov (gram) Mass0 92.8 93.8 92.3 
Medelmassförlust (g/m2s) MLRave 2.55 2.59 2.57 
Total massförlust (gram) TML 25.7 22.5 25.1 
Effektivt värmevärde (MJ/kg) �Hc 15.8 16.9 16.3 
Specifik rökproduktion (m2/kg) SEA 127 121 132 
         

Tabell 2 Provningsresultat Tåg B, strålningsnivå 35 kW/m2. 
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Figur 13 Värmeutveckling för Tåg B tågsäte i konkalorimetern, dubbelförsök vid 35 kW/m2. 

 

 

Figur 14 Rökproduktion för Tåg B tågsäte i konkalorimetern, dubbelförsök vid 35 kW/m2. 
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A2.2 Säten från Tåg C 

A2.2.1 Provningsutförande 

Strålningsnivå: 
 

35 kW/m2. 

Position:  Horisontell. 
 

Montering: 
 

Montering enligt CBUF protokollet [2]. 

Övrigt: 
 

Kantram användes ej under provningen 
 

 

A2.2.2 Provningsresultat 

 
Egenskap 

 
Variabel
-namn 

 
Försök  
nr 1 

 
Försök  
nr 2 

 
Medel-
värde 

     
Sticklågor (min:s) tflash    
Antändning (min:s) tign 00:50 00:20 00:25 
Flammor slocknat (min:s) text 08:22 06:23 07:23 
Provtid (min:s) ttest 10:22 08:23 09:22 
Utvecklad värmeeffekt (kW/m2) q See figure 1   
Max värmeeffekt (kW/m2) qmax 320 322 331 
Medeleffekt, 3 min (kW/m2) q180 256 263 260 
Medeleffekt, 5 min (kW/m2) q300 222 250 226 
Totalt utvecklad energi (MJ/m2) THR 82.3 78.5 81.2 
Rökproduktion (m2/m2s) SPR See figure 2   
Max rökproduktion (m2/m2s) SPRmax 12.29 10.20 11.35 
Totalt utvecklad mängd rök 
(m2/m2) 

TSP 
1708 1628 1678 

Provkroppsvikt före prov (gram) Mass0 27.2 26.5 27.0 
Medelmassförlust (g/m2s) MLRave 7.26 8.55 7.91 
Total massförlust (gram) TML 21.5 39.6 20.6 
Effektivt värmevärde (MJ/kg) �Hc 20.3 19.8 20.0 
Specifik rökproduktion (m2/kg) SEA 211 216 212 
     

Tabell 3 Provningsresultat Tåg C, strålningsnivå 35 kW/m2. 
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Figur 15 Värmeutveckling för Tåg C tågsäte i konkalorimetern, dubbelförsök vid 35 kW/m2. 

 

 

Figur 16 Rökproduktion för Tåg C tågsäte i konkalorimetern, dubbelförsök vid 35 kW/m2. 
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A3. Provning i stor skala 

A3.1 Stol från Tåg A 

En 2:a klass stol från ett tåg som är i drift idag testades i full skala. Som 
antändningskälla användes en propanbrännare utvecklad i projektet CBUF [2] som 
simulerar effekten av åtminstone 100 g brinnande tidningspapper, värmeeffekten är ca 
30 kW. Resultatet presenteras i Figur 17 med effekten från brännaren är subtraherad. 
Det är tydligt att sätet antänder nästan omedelbart och att brandutvecklingen är snabb. 
Klädseln är av syntetmaterial och smälter fort bort varför stoppningen antänder snabbt. 
Efter ca 20 s har flammorna nått toppen av ryggstödet och efter ca 1 min har branden 
spridit sig över hela ryggstödsytan och även nått sidorna av sitsen. Efter knappt 2 min 
brinner hela sätet kraftigt och en poolbrand har bildats på golvet från smält 
stoppningsmaterial. Under försöket läckte en del rökgaser ut ur testdomänen vilket gör 
att maxeffekten är något underskattad, en verklig topp på 375 kW kan antas. 

 

Figur 17 Effektutvecklingen hos ett brinnande 2:a klass tågsäte (HRR) med approximation. 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Tid (s)

V
är

m
ee

ff
ek

t 
(k

W
)

HRR (kW)

Approximation för simulering



75 
 

A4. Beräkningar 

A4.1 Modell mellan liten och stor skala 

I EU-projektet CBUF (Combustion of Upholstered Furniture) [2] provades ett stort antal 
möbler i både stor och liten skala och modeller togs fram för att möjliggöra 
uppskattning av brandbeteendet hos hela möbler utifrån data från prov i liten skala, 
konkalorimetern vid 35 kW/m2, se A2.1Fel! Hittar inte referenskälla.. De 
storskaliga proven i CBUF genomfördes med samma tändkälla som användes på sätet 
från Tåg A, se A3. Det småskaliga kriteriet enligt CBUF för att en möbel skall sprida 
brand och inte vara självslocknande är q180 < 65 kW/m2, där q180 är medeleffekten under 
de första 3 minuterna. Tåg A och Tåg C hade q180 = 171 respektive 260 kW/m2 medan 
Tåg B hade q180 = 111 kW/m2 vilket är ett lågt värde, chansen finns att sätet kommer att 
självslockna om inte antändningskällan är kraftig. 

Med hjälp modellerna har gjorts en uppskattning av hur stor maximal effekt kan vara 
och när den inträffar för Tåg B och Tåg C. Modellen har först justerats för att stämma 
bra överens med data från sätet i Tåg A och gav också bra uppskattningar för Tåg B. 

Modellerna fungerade något sämre med Tåg C men gav ändå hjälp för att uppskatta 
tiden till max effekt. Tittar man i Figur 2 ser man att sätet från Tåg C antänder lite 
senare men brinner sedan snabbare medan Tåg A även har en fördröjd topp. Utgående 
från detta och med ledning av modellen uppskattades effekten enligt tabellen nedan. 

Beräknad maxeffekt (kW) Beräknad tid till maxeffekt (s) 

Tåg A 380 (375) 239 (220) 

Tåg B 130 620 

Tåg C 280 116 

Tabell 4 Beräknade data för hela säten från CBUF modell. Verkliga värden för Tåg A inom 
parentes. 

 

Vikten av brännbart material hos ett säte från Tåg B är ca 3.5 kg och om man antar 
värmeinnehåll enligt Tabell 2 samt stig- och avklingningsfaser fås ett brandförlopp för 
ett dubbelsäte enligt Figur 18. Det har då antagits att det direkt angränsande sätet tagit 
eld vid första sätets max effekt. 

För Tåg C är vikten av brännbart material för ett säte 3.3 kg. Antagandet är att branden 
startar i ett tresäte och om man antar att branden sprider sig mellan stolarna i tresätet 
vid max effekt för respektive stol fås brandförloppet för ett tresäte enligt Figur 19. 
Värmeinnehållet tas enligt Tabell 3. 
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Figur 18 Beräknad Värmeeffekt från ett dubbelsäte från Tåg B. 

 

 

Figur 19 Beräknad Värmeeffekt från ett tresäte från Tåg C. 
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A4.2 Brandspridning mellan säten  

En uppskattning av brandspridningen mellan säten (dubbel- och tresäten) kan göras 
med en relation enligt Ahonen [2]: 

2
021.0´´

R

Q
q


   (1) 

där ´´q  är strålningen på avståndet R m från ett objekt som brinner med effekten Q . 

Objektens medelvärmeinnehåll antas för säten vara 20 MJ/kg enligt konförsöken (se 
bilaga 1). 

För att kunna förutsäga när nästa säte antänder används konförsöken som ger 
information om tid till antändning vid de olika strålningsnivåerna 25 och 35 kW/m2. 

A4.2.1 Tåg A 

Konförsöken visade att antändning av sätet skedde efter 25 s vid en exponering av 35 
kW/m2 och 35 s vid 25 kW/m2. Avståndet mellan dubbelsätena är som minst 0.5 m och 
inom en radie av 0.6 m finns fem dubbelsäten i farozonen. Ett brinnande dubbelsäte ger 
på en radie av 0.6 m upphov till en värmestrålning enligt Figur 20. Med tanke på att de 
exponerade sätena påverkas under hela brandtillväxten är det rimligt att anta att de 
angränsande sätena antänder redan vid en nivå av 20 kW/m2, vilket inträffar efter 130 s. 

 

Figur 20 Värmestrålning på en radie av 0.6 m från ett brinnande dubbelsäte från Tåg A. 
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andra bara brann med en mycket liten låga. Vid den högre nivån 35 kW/m2 antände 
dock proven efter 18 s men brann begränsat. Det är därför troligt att en strålning strax 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tid (min)

V
ä

rm
e

s
tr

å
ln

in
g

 (
k

W
/m

2 )



78 
 

under 25 kW/m2 är en kritisk nivå för att nå antändning. Det är tveksamt om ett 
dubbelsäte kan antända ett annat, värmestrålningen är inte tillräcklig för att tända ett 
annat säte på 0.5 m avstånd, se Figur 21. I beräkningarna har dock antagits att spridning 
sker, se 5.2. 

 

Figur 21 Värmestrålning på en radie av 0.6 m från ett brinnande dubbelsäte från Tåg B. 

 
A4.2.3 Tåg C 

I konförsöken såg man att ytskiktet var ganska motståndskraftigt, vid 25 kW/m2 

antände inte provet och vid 35 kW/m2 antände det efter 25 s. Med samma resonemang 
som för Tåg A har det har därför antagits att antändning av ett säte nära branden sker 
vid 30 kW/m2. Avståndet från ett tresäte till ett annat är ca 0.2 m och avståndet till två 
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beräknats och visas för en radie av 0.6 m i 
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Figur 22 Värmestrålning på en radie av 0.5 m från ett brinnande dubbelsäte från Tåg C. 

 

A4.3 Maximal teoretisk brandstorlek  

Den maximala teoretiska brandstorlek som kan uppnås efter övertändning bestäms av 
öppningarnas storlek (branden är ventilationskontrollerad). För övertända bränder kan visas 
[11] att massflödet av luft in genom öppningarna följer uttrycket 

hAmin  5.0  (kg/s)  (2) 

där A och h är öppningens area (m2) respektive höjd (m). Om man antar att allt inkommande 
syre åtgår till förbränningen blir den maximala effekten 

hAmXEQ inO 5.1
2max    (MW) (3) 

där  

 E  = Mängd avgiven värme per kg förbrukat syre (12.8 MJ/kg) 

2OX  = Massfraktion syre i luft (0.232)  
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Exempel på maximal effekt för olika öppningar i Tåg A ges i Tabell 5. Den maximala effekten 
för hela vagnen med allt öppet och mellanväggar kollapsade blir ungefär 20 MW. Värdena är 
mycket ungefärliga och kan antas vara ungefär de samma för Tåg B och Tåg C. 

Tabell 5 Maximal teoretisk värmeeffekt för några olika geometrier, med dörr menas skjutdörr i 
innervägg. 

Utrymme Öppningar Maximal effekt (MW) 
Ventilationskontrollerad 

Tåg A, lilla kupén 1 dörr 3.8 
” 2 dörrar 7.5 
” 2 dörrar + fyra 

fönster 
13 

   
   
Tåg A, stora kupén 1 dörr 3.8 

” 2 dörrar 7.6 
” 2 dörrar + 12 fönster 22 

   
Tåg A hela vagnen alla 20 
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Bilaga 5 - Motiv till valda brandeffektkurvor enligt 
analysnivå a 

För brand i fordon (ej dubbeldäckare) som har stålkaross, brandbarriärer i golv, mellan 
vagnar samt mot förarhytt kan brandeffektkurvor enligt Tabell 1 (öppna ytterdörrar 
under utrymning) och Tabell 2 (stängda ytterdörrar) uppskattas vara representativa.  

 

Allmänt om inredning och indelning av kategorier: 

Moderna fordon med höga krav på ytskikt utgörs av fordon som uppfyller EN 45545-2 
HL 2 och BS 6853 Vehicle Category 1. Den nya europanormen EN 45545-2 som 
publicerades under 2013 har relativt hårda krav på inredning där testmetoder med 
strålningskällor och ytskiktskrav ger en god korrelation med verkliga fullskalebränder, 
se kapitel 5.3. Exempelvis anges en maxeffekt för en brinnande stol som inte ska kunna 
antända vägg och takmaterial samt en maximal effektavgivning per ytenhet för alla 
material vid en hög infallande strålning. BS 6853 har vid jämförande studier haft väl så 
höga krav på ytskikten. Bättre ytskikt ger dels att branden sprids långsammare och dels 
en lägre effektutveckling per ytenhet. 
 
Även moderna standarder tillåter brännbara ytskikt i tak och väggar. Fordon utan dessa 
brännbara ytskikt ger betydligt bättre brandegenskaper och särredovisas därför. EN 
45545-2 sig av testmetod med vandaliserade säten samt krav på maximal genomsnittlig 
effektutveckling för både helstolstest och stoppningsmaterial vilket ger en mycket god 
säkerhet, se kapitel 5.3. BS 6853 har även för säten hårda krav relativt EN 45545-2. 
 
Inom kategorin ”Sämre ytskikt” utgörs av ett brett spann med fordon där ytskikten inte 
motsvarar kraven i de två övriga kolumnerna. 
 
 

Förslag på brandeffektkurvor för brand i fordon 
-Ytterdörrar antas vara öppna mot passagerarutrymmet i utrymningsskedet  

Scenario A:  
 Brand med mindre tändkällor (inkl. elfel och mindre anlagda bränder) 

 
Enligt statistik över inträffade bränder i Sverige så blir ca 85 % av bränderna aldrig mer 
än 1 MW, se kapitel 2.7. Därför antas samtliga bränder med högre maxeffekt ha en 
tändkälla som är större än i scenario A. Tillväxthastighet antas vara slow för dessa små 
bränder.  
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Scenario B:  
 Brand i kupé med mycket vandaliserat säte eller 10-200 kW tändkälla. 

 
För tåg med sämre ytskikt så kan maxeffekten och tillväxthastigheten vara mycket hög 
vilket visats i en rad fullskaleförsök, se kapitel 4.4. I enlighet med METRO-projektets 
maxeffekten kan bli uppemot 60 MW i en enstaka vagn om det finns tillräckligt stor 
brandbelastning. För bättre ytskikt i moderna vagnar motsvarande EN 45545-2 HL 2 
eller BS 6853 antas maxeffekten vara lägre än i fullskaleförsöket i München (23 MW 
enligt kapitel 3.3) och rekommendationerna enligt METRO-projektet på 20 MW 
bedöms därför vara rimlig. För vagnar med obrännbara ytskikt så är den maxeffekt som 
FIT-rapporten rimlig, se kapitel 3.4. 

I de fullskaleförsök som utförts så har tändkällan varit mycket stor och bestående av 
brännbar vätska eller gasbrännare. I scenario B är tändkällan motsvarande ett enstaka 
bagage eller vandaliserad stol vilket innebär att tiden till att branden omfattar flera 
stolar/bagage samt vägg och når en kritisk effekt för att skapa brandspridning är längre. 
Brandspridningshastigheten upp till 1 MW bedöms därför vara enligt medium för både 
moderna (med brännbara väggar) och omoderna tåg. För omoderna tåg antas den 
fortsatta tillväxthastigheten vara enligt METRO-projektets rekommendation på fast till 
60 MW. För mer moderna tåg antas framförallt den inledande, men även den fortsatta, 
tillväxthastigheten vara lägre och kunna motsvaras av en mediumkurva upp till 20 MW. 

För kategorin med obrännbara ytskikt i väggar och tak skulle det ta lång tid för stolar 
samt enstaka bagage att nå upp i en kritisk effekt om 1,5-2 MW, se kapitel 4.2. 
Effektutvecklingen därefter skulle vara måttlig på grund av den begränsade tillgången 
på brännbart material. Småskaleförsöken i METRO-projektet visar på en 
brandspridningstakt längs med vagnen (längdmeter tåg/min) som är betydligt lägre än 
vid brännbara väggar och tak, se kapitel 4.2. En tillväxthastighet enligt slow upp till 15 
MW bedöms vara rimlig och i linje med rekommendationerna som anges i FIT-
rapporten, se kapitel 3.4.  

 
Scenario C:  

 Brand i kupé med tändkälla över 200 kW samt stor mängd kvarlämnat bagage  
 
Detta scenario utgör ett extremfall där högsta tänkbara maxeffekt och spridningstakt 
anges.  

För tåg med sämre ytskikt används METRO-projektets rekommendation på fast 60 MW 
och för moderna ytskikt används METRO-projektets rekommendation på 
tillväxthastighet fast upp till 20 MW, se även resonemang kring maxeffekt för scenario B 
ovan.   

Med obrännbara ytskikt blir både brandspridningshastighet och maxeffekt lägre än för 
övriga fordonstyper.  En stor tändkälla ger att tillväxthastigheten upp till 1MW kan 
uppskattas till medium. Den ökade brandbelastningen i form av övrigt bagage jämfört 
med scenario B i kombination med att övertändning är möjlig i mindre utrymmen om 
branden placeras olyckligt ger att tillväxthastigheten även fortsättningsvis kan 
uppskattas till medium. Maxeffekten är lägre än om det hade funnits brännbara väggar 
och tak och 15 MW bedöms vara en rimlig maxeffekt.   
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Scenario D:  
 Betydande brand i underrede/ förarhytt som sprider sig till passagerarutrymme 

efter 15 minuter. 
 
I enlighet med kapitel 4.6 och 4.7 kan en initial tillväxthastighet enligt slow vara rimlig 
för samtliga fordon.  
 
Vid 2 MW har ca 15 minuter gått.  Barriärerna gentemot passagerarutrymmet ska, enligt 
avgränsningarna för detta exempel, uppfylla 15 minuters brandmotstånd vid 
standardbrandkurva. Det var även vid ungefär denna tid som branden gick igenom 
golvkonstruktionen i branden på station Rinkeby. 2MW bedöms även vara en rimlig 
effekt för att kunna skapa tillräckligt stora lågor för brandspridning från underrede in 
genom öppna dörrar.  
 
Efter att effekten nått 2 MW bedöms tillväxthastigheten och maxeffekten vara enligt 
scenario B. 
 
Tabell 1 (kopia av Tabell 6 i huvudrapporten). Förslag på brandeffektkurvor för brand i fordon 

där ytterdörrar kan antas vara öppna mot passagerarutrymmet i utrymningsskedet 
(ej intern utrymning). Tillväxthastigheterna är enligt NFPA 92 Appendix B.  

Scenario  

Obrännbara väggar 
och tak och i övrigt 

enligt  
BS 6853 Vehicle 
Category 1 eller 

EN 45545-2 HL 2  

Ytskikt enligt 
 BS 6853 Vehicle 

category 1  
eller  

EN 45545-2 HL 2 
  

Sämre ytskikt 

A. Brand med 
mindre tändkällor 
(inkl. elfel och 
mindre anlagda 
bränder) 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

B. Brand i kupé med 
mycket vandaliserat 
säte eller 10-200 kW 
tändkälla  

NFPA slow  
upp till 15 MW 

NFPA medium  
upp till 20 MW 

NFPA medium upp 
till 1 MW och 

därefter enligt NFPA 
fast upp till 60 MW 

C. Brand i kupé med 
tändkälla över 200 
kW samt stor mängd 
kvarlämnat bagage 

NFPA medium  
upp till 15 MW 

NFPA fast  
upp till 20 MW  

NFPA fast  
upp till 60 MW  

D. Betydande brand 
i underrede/ 
förarhytt som 
sprider sig till 
passagerarutrymme  

NFPA slow  
upp till 15 MW 

NFPA slow upp till  
2 MW, och därefter 

enligt NFPA medium 
upp till 20 MW 

NFPA slow upp till  
2 MW, och därefter 

enligt NFPA fast upp 
till 60 MW 
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Förslag på brandeffektkurvor för brand i fordon  
-Ytterdörrar är inte öppna mot passagerarutrymmet i utrymningsskedet 1  

1 Utrymning sker till intilliggande vagn eller det finns självstängande interndörrar mot 
passagerarutrymme. 

Scenario A: 
 Brand med mindre tändkällor (inkl. elfel och mindre anlagda bränder) 

 
Enligt statistik över inträffade bränder i Sverige så blir ca 85 % av bränderna aldrig mer 
än 1 MW, se kapitel 2.7. Därför antas samtliga bränder med högre maxeffekt ha en 
tändkälla som är större än i scenario A. Tillväxthastighet antas vara slow för dessa små 
bränder.  

Scenario B: 
 Brand i kupé med mycket vandaliserat säte eller 10-200 kW tändkälla. 

Resultaten i Eurekaförsöken kan liknas med en mediumkurva upp till 7-13 MW i det 
inledande skedet trots en mycket stor tändkälla. Maxeffekten blev 13-19 MW för dessa 
fordon.  SP:s utredning 2004 angav att medium tillväxt upp till 20 MW kunde betraktas 
som en rimlig maxeffekt vid dimensionerande bränder med hänsyn till att något fönster 
kunde vara sönder/öppet, se kapitel 4.3. En maxeffekt på 20 MW bedöms gälla för 
omoderna fordon och 15 MW gälla för fordon som uppfyller EN 45545-2 HL2 eller BS 
6853 Vehicle Category 1. 

Den inledande brandtillväxten upp till 1 MW bedöms dock ske långsammare, d.v.s. slow, 
för fordon som uppfyller EN 45545-2 HL 2 eller BS 6853 Vehicle category 1. 

Vid obrännbara ytskikt i väggar och tak så är det svårt att skapa en brandspridning med 
hjälp av denna tändkälla vilket bekräftas av hur svårt det var att skapa brandspridning 
alls i Eurekaförsöken på grund av att syrehalten var så pass låg. FIT-rapporten nämner  
6 MW som maxeffekt för intercitytåg med modern inredning, se kapitel 3.4. En 
brandtillväxt enligt slow till en maxeffekt av 10 MW bedöms som konservativ för fordon 
med obrännbara väggar och tak vid detta scenario.  

Scenario C:  
 Brand i kupé med tändkälla över 200 kW samt stor mängd kvarlämnat bagage 

Detta scenario utgör ett extremfall där högsta tänkbara maxeffekt och spridningstakt 
anges.  

För tåg med sämre ytskikt används en kurva som initialt tillväxer enligt fast upp till 
1MW varefter den fortsätter enligt medium upp till 25 MW. Detta motsvarar DB-
Bemessungsbrand som länge använts i Tyskland och som grundar sig på 
Eurekaförsöken, se kapitel 3.3.   

Med moderna tåg vars ytskikt uppfyller BS 6853 Vehicle category 1 eller EN 45545-2 HL 
2 bedöms SP:s rekommendation på brandtillväxt enligt medium upp till 20MW vara 
rimlig (se resonemang för denna kategori fordon vid scenario B). 
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För moderna fordon med obrännbara tak och väggar antas en stor tändkälla kunna ge 
upphov till en brandtillväxt enligt medium upp till 2MW därefter bedöms en 
brandtillväxt enligt slow upp till 15 MW vara rimlig. 

Scenario D:  
 Betydande brand i underrede/förarhytt som sprider sig till passagerarutrymme. 

I enlighet med kapitel 4.6 och 4.7 kan en initial tillväxthastighet enligt slow vara rimlig 
för samtliga fordon.  
 
Vid 2 MW har ca 15 minuter gått.  Barriärerna gentemot passagerarutrymmet ska, enligt 
avgränsningarna för detta exempel, uppfylla 15 minuters brandmotstånd vid 
standardbrandkurva. Det var även vid ungefär denna tid som branden gick igenom 
golvkonstruktionen i branden på station Rinkeby. 2 MW bedöms även vara en rimlig 
effekt för att kunna skapa tillräckligt stora lågor för brandspridning från underrede in 
genom öppna dörrar.  
 
Efter att effekten nått 2 MW bedöms tillväxthastigheten och maxeffekten vara enligt 
scenario B. 
 

Tabell 2. Förslag på brandeffektkurvor för brand i fordon där ytterdörrar inte kan antas vara 
öppna mot passagerarutrymmet i utrymningsskedet. Detta kan bero på att 
utrymning sker till intilliggande vagn eller att det finns självstängande innerdörrar 
mot passagerarutrymmet. Tillväxthastigheterna är enligt NFPA 92 Appendix B. 

Scenario  

Obrännbara väggar 
och tak och i övrigt 

enligt 
BS 6853 Vehicle 
Category 1 eller 

EN 45545-2 HL 2  

Ytskikt enligt 
BS 6853 Vehicle 

category 1 
eller 

EN 45545-2 HL 2 

Sämre ytskikt 

A. Brand med 
mindre tändkällor 
(inkl. elfel och 
mindre anlagda 
bränder) 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

NFPA slow  
upp till 1 MW 

NFPA medium upp 
till 1 MW 

B. Brand i kupé med 
mycket vandaliserat 
säte eller 10-200 kW 
tändkälla 

NFPA slow  
upp till 10 MW 

 

NFPA slow upp till  
1 MW och därefter 

enligt NFPA medium 
upp till 15 MW  

 

NFPA medium upp 
20 MW  

 

C. Brand i kupé med 
tändkälla över 200 
kW samt stor mängd 
kvarlämnat bagage 

NFPA medium upp till  
2 MW och därefter enligt 

NFPA slow  
upp till 15 MW 

NFPA medium  
upp till 20 MW 

 

NFPA fast upp till 
1MW och därefter 
enligt medium upp 

25 MW 
D. Betydande brand 
i underrede/ 
förarhytt som 
sprider sig till 
passagerarutrymme  

NFPA slow  
upp till 10 MW 

NFPA slow upp till  
2 MW, och därefter  

enligt NFPA medium 
upp till 15 MW 

NFPA slow upp till  
2 MW, och därefter  
enligt medium upp 

20 MW 
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