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Abstract 
 
This report presents a methodology for verifying the risk of fire propagation in 
combustible components installed in road tunnels. In many Nordic road tunnels 
combustible products are installed for reasons as drainage of water and freezing 
protection. These products may affect the safety in tunnels in case of fire. 
 
One part of the project was an inventory of used tests and classification systems around 
the world. Soon it appeared that installation of combustible material was used only in the 
Nordic countries and therefore the inventory was focused on these countries. Norway is 
the only country which has a published methodology for verifying the risk of fire 
propagation in combustible components installed in road tunnels. 
 
The proposed methodology in this report is based on already existing test methods. The 
methods are without any exceptions taken from fire tests on products and constructions 
used on the market for European building products. 
 
The methodology proposed follows a step like testing sequence. The first step is to 
evaluate if the product is non-combustible or not. If not the fire properties are evaluated 
and described in terms of heat release rate and smoke production rate. If the fire 
properties are not good enough the product can be covered with a protection and the 
whole construction is evaluated regarding fire resistance. 
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Förord 
 
Det finns idag ingen dokumenterad metodik i Sverige som beskriver hur brandsäkerheten 
med avseende på brandspridning i vägtunnlar skall verifieras eller vilka egenskaper på 
tunnelkonstruktionen eller produkter i tunnelkonstruktionen som behöver verifieras. Detta 
innebär att säkerhetsnivån kan variera beroende på vilka krav som ställts för varje enskilt 
vägtunnelprojekt. Frågan har uppkommit då användningen av brännbara komponenter i 
tunnelkonstruktionerna har ökat. 
 
Vägverket gav SP i uppdrag att inventera vilka metoder som används i Europa och att 
utveckla en metodik med vilken brandsäkerheten med avseende på brandspridning i 
vägtunnlar kan verifieras. 
 
Inventeringen visade att det är uteslutande Norge, Finland och Island som hanterar 
brännbara komponenter i vägtunnelkonstruktioner. Metodiken varierar i länderna. Norge 
har en utvecklad och publicerad metodik beskriven i handbok nr 163, riktlinjer för 
”Vann- og frostsikring i tunneler” 
 
Projektet har finansierats av Vägverket. 
 
 
 
 



6 

 

Sammanfattning 
 
I Sverige idag finns ingen utvecklad metodik för att verifiera hur en tunnelkonstruktion 
och dess komponenter uppför sig vid en eventuell brand. Risken för att en brand i 
tunnelkonstruktionen uppstår är beroende av konstruktionen och dess produkter. Ett ökat 
användande av brännbara produkter, i form av exempelvis isolering och dränering, har 
också medfört en ökad brandrisk och det finns behov av att ta fram en metodik som 
säkerställer hög brandsäkerhet i tunnelkonstruktioner.  
 
En del av projektet innehåller en sammanställning av provningsmetoder och rutiner som 
används i andra länder. Norge är den nation som arbetat mest med frågan. En inventering 
av provningsmetoder gjordes för att därifrån bedöma vilken eller vilka metoder som kan 
tillämpas på material för användning i vägtunnelkonstruktioner.  
 
Föreslagen provningsmetodik baseras på brandspridningsegenskaper, rökbildning och 
energiinnehåll hos materialen. I den föreslagna metodiken utvärderas också element från 
själva tunnelkonstruktion, t.ex. isolering täckt med betong, genom provning i en stor 
brandugn. I dagsläget finns inga färdiga instruktioner för hur betong och liknande 
produkter ska behandlas innan provning. I annex bifogas därför ett förslag på metod för 
provning av betong. 
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1 Inledning 
 
1.1 Säkerhet i tunnlar 
 
Brand i tunnlar kan få mycket allvarliga konsekvenser. De tunnelbränder som förekommit 
i Europa och resten av världen under de senaste åren visar detta tydligt. Det är därför av 
stor vikt att säkerställa brandsäkerheten i tunnlar så långt det är möjligt. Det finns idag 
inga preciserade krav på tunnelmaterials brandegenskaper eller utvecklad metodik för att 
bestämma dessa. Det finns många olika provningsmetoder, men hur väl de representerar 
vad som sker vid en tunnelbrand är inte klarlagt. 
 
Brandtester syftar till att överföra en möjlig verklig brand till ett välkontrollerat scenario 
där brandegenskaper hos ett material, produkt eller konstruktion enkelt kan 
dokumenteras. Tillsammans med en kravspecifikation avgör sedan brandkarakteristiken 
om och när materialet/produkten kan användas.  
 
De generella brandegenskaper hos material eller produkter som testas med hjälp av 
standardiserade provningsmetoder anges i Tabell 1.   
 
Tabell 1 Testbara brandegenskaper 
NR EGENSKAP 
1 Hur lätt sker en antändning i materialet? 
2 Är det troligt att materialet underhåller och sprider en brand?
3 Hur mycket energi och effekt utvecklas? 
4 Hur mycket rök bildas? 
5 Hur toxiska är rökgaserna? 
6 Hur påverkas materialets/produktens funktion av branden? 
 
Vilken av frågorna i Tabell 1 som får mest betydelse beror på användningsområde och 
krav.  
 
För byggprodukter och byggnadskonstruktioner finns ett system för provning och 
klassificering framtaget under Byggproduktdirektivet. Det vore önskvärt att ett liknande 
system togs fram även för byggnationer inom infrastrukturen. Det som sker idag är att 
hjulet ofta uppfinns på nytt vid varje nytt projekt. Detta innebär att säkerhetsnivån kan 
varierar i hög grad och att den till stor del är beroende av vem som skriver 
kravspecifikationen. 
 
Det finns flera egenskaper hos tunnelmaterial som behöver karakteriseras för att veta att 
en hög brandsäkerhet kan upprätthållas. Vid exempelvis en bilbrand i en tunnel är det 
önskvärt att tunnelkonstruktionen: 

A. inte aktivt bidrar till branden (1-3 ovan) 
B. inte sprider branden vidare (2) 
C. inte brinner efter det att exempelvis en bilbrand slocknat (1,2) 
D. bibehålla sin bärförmåga under den tid som behövs för utrymning och under den 

tid räddningstjänsten behöver för sina insatser (6)  
 

Dessa egenskaper kan idag kontrolleras genom brandtester där valet av test beror av den 
specifika kravprofilen. 
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1.2 Syfte och målsättning 
 
Projektet syftade till att vid projektering av vägtunnel kunna utvärdera hur produkter 
ingående i tunnelkonstruktionen bidrar till brandspridning och i vilken utsträckning 
brännbara komponenter behöver skyddas. 
 
Målsättningen med projektet var att utforma ett förslag till metodik och vägledning som 
beskriver hur brandsäkerheten med avseende på brandspridning hos en vägtunnel-
konstruktion skall verifieras. Metodiken innehåller uppgifter om brandsäkerhetskrav, 
vilka egenskaper som skall verifieras samt hur dessa verifieras. 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Projektet avgränsas och skall inte beakta faktorer som rökproduktion, rökspridning eller 
toxicitet. I projektbeskrivningen nämndes dessa faktorer som ett alternativ att ta med i 
framtida studier. Rökproduktionen har ändå tagits med under genomfört projekt på grund 
av att den ingår som en parameter i en del av de föreslagna provningsmetoderna. 
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2 Hur gör andra länder 
 
Under projektet gjordes en inventering och sammanställning av provningsmetoder och 
rutiner som används för att verifiera risken för brandspridning i vägtunnlar i andra länder, 
se kapitel 3. Tidigt visade det sig att det inte finns utvecklade rutiner i många länder. Det 
förklarades med att införande av brännbara komponenter, såsom frostisoleringar och 
dräneringar, i vägtunnelkonstruktioner endast förekommer i kallare länder. Användandet 
av brännbara produkter begränsar sig därför till de Nordiska länderna. Alla nationer i 
Norden har på något sätt hanterat frågan och i de flesta länder återstår det arbete för att 
färdigställa rutinerna. Norge är ledande med framtagande av regelverk och utvärderings-
metoder.  
 
Nedan följer en sammanställning av regelverk och provningsmetodik som tillämpas i 
nationer där brännbara komponenter används i tunnelkonstruktioner. 
 
2.1 Norge 
 
I Norge går mycket väg genom tunnlar på grund av den bergiga terrängen. För att dränera 
bort vatten och säkra tunneln mot att frysa sönder installeras bland annat brännbara 
frostisoleringar och dräneringsmaterial. Under slutet av 90-talet efterfrågade Statens 
vegvesen, veglaboratoriet, förslag på hur man ska fastställa nödvändiga säkerhetsnivåer i 
tunnlar. Detta har lett till att Norge under många år utrett och utvecklat system för att 
säkerställa brandsäkerheten i tunnlar. 
 
2.1.1 Tunnelklasser 
 
Norge har ett system för att indela tunnlar i olika klasser. Klasserna A-F används och 
klassindelningen baseras på årsdygnstrafik (antal bilar/dygn) eller största timmestrafik 
(antal bilar per timme) och tunnellängd. Vid Klass A är trafikbelastningen lägst och vid 
klass F är den högst. Klassindelningen är beskriven i handbok nr 21, ”Vegtunneler”1 
vilken är framtagen av Statens vegvesen i Norge. 
 
2.1.2 Klassificeringsförslag 
 
Norges Branntekniska laboratorium, SINTEF NBL, ägt av SINTEF Byggforsk, , har tagit 
fram ett förslag2 på klassificerings metod för brandteknisk provning och dokumentering 
av produkter för användning i vägtunnlar. Klassificeringen bygger på befintliga 
provningsmetoder som behandlar materialens brandtekniska egenskaper och 
konstruktioners brandmotstånd.  
 
Förslaget som är framtaget publicerades i en revidering av riktlinjer i handbok nr 163 för 
”Vann- og frostsikring i tunneler”3 som Statens vegvesen i Norge publicerar. 
 
2.1.2.1 Funktionskrav 
 
I klassificeringsförslaget finns två funktionskrav listade som skall tillfredställas: 
 

– Konstruktionen ska inte bidra aktivt vid en bilbrand, inte sprida branden vidare 
och branden skall inte fortsätta efter att bilbranden har upphört. 

– Konstruktionen ska inte bidra med väsentlig extra rökutveckling eller giftiga 
gaser. 
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2.1.2.2 Obrännbara produkter 
 
Om en produkt definieras som obrännbar kan den användas i tunnelkonstruktioner utan 
att det krävs ytterligare dokumentation. Den brandtekniska definitionen på en obrännbar 
produkt är beskrivet i EN ISO 11824 ”Fire tests - Building materials - Non-combustibility 
test”.  
 
Om produktens brandtekniska egenskaper är okända genomförs provning enligt EN ISO 
11824. Om produkten blir klassad som brännbar kan produkten testas som ett ytskikt mot 
trafikrummet, se nedan. Beskrivning av provningsmetod och krav finns i Annex A. 
 
2.1.2.3 Brännbara ytskikt mot trafikrummet 
 
Om produkten är brännbar och skall användas som ytskikt kan den användas i alla 
kategorier av tunnlar men produktens brandtekniska egenskaper måste dokumenteras. 
 
Produkten tillsammans med det underlag den i verkligheten skall appliceras på måste 
uppfylla krav vid provning i ett rumsscenario. Kombinationen provas enligt ISO 9705 
”Fire tests - Full-scale room test for surface products”5. Kraven baseras på resultat i 
projektet EURIFIC (EUropean REaction to FIre Classification). Beskrivning av 
provningsmetod finns i Annex A. 
 
Kraven som ställs normalt för vägtunnlar (tunnelklass C - F) är: 
• Minsta tid till övertändning (dvs. ingen övertändning under provtiden): 20 minuter  
• Maximal värmeutveckling från produkten: 300 kW 
• Maximal genomsnittlig värmeutveckling från produkten: 50 kW 
• Maximal rökutveckling (beräknat på naturlig logaritm) 2,3 m2/s 
• Maximal genomsnittlig rökutveckling (beräknat på naturlig logaritm) 0,7 m2/s 
 
Viktigt är att produkten vid provning appliceras i samma mängd och på samma underlag 
som i slutanvändandet. 
 
Klarar inte produkten kraven kan materialet brandskyddas och provas i 
brandmotståndsprovning, se nedan. 
 
2.1.2.4 Brandmotståndsprovning 
 
Om produkten är brännbar och inte klarar kraven beskrivna ovan vid provningen enligt 
EN ISO 11824 eller ISO 97055 kan den endast användas i vägtunnelkonstruktionen om 
den täcks med ett skyddande material. Kombinationen brännbar produkt och skydd måste 
provas för att dokumentera skyddets verkan. Provning sker i en vertikal 
brandprovningsugn. Brandexponeringen, dvs tid - temperaturkurvan, skall följa 
standardbrandkurvan enligt NS 39046 (ISO 834) för tunnlar i klass A respektive B och 
följa Hydro Carbone kurvan (HC) för tunnlar i klass C, D, E respektive F. Det skyddande 
materialet exponeras in mot ugnen. Under provning mäts temperaturen i skiktet mellan 
det skyddande materialet och den brännbara produkten. Provningstiden är vid alla 
provningar 60 minuter. Två krav ställs: 

• Medeltemperaturen över hela provkroppen i gränssnittet mellan skyddet och den 
brännbara produkten ska inte överstiga 250°C efter 60 minuters provning. 

• Inga bestående lågor i den brännbara produkten får uppstå. 
 
Svaga punkter som infästningar, skarvar m.m. bör värderas enskilt för att säkerställa 
brandskyddet. Beskrivning av provningsmetod finns i Annex A. 
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2.1.2.5 Säkring av brännbara material - brandsektionering 
 
De brännbara produkter som byggs in i vägtunnelkonstruktionen och skyddas av ett 
skyddande skikt skall tillfredställa kraven för Euroclass D vid provningen enligt EN ISO 
11925-27. Kraven är listade i EN 13501-18. För laminerade produkter gäller det alla lager. 
Beskrivning av provningsmetod finns i Annex A. 
 
Vid sammanhängande sträckor med brännbara produkter skall det etableras en 
brandsektionering med ca 250 meters avstånd. Sektioneringen skapas genom att en 
skyddande produkt avskiljer den brännbara produkten så att brand inte kan sprida sig i 
produkten från sektion till sektion. Denna brandspärr ska också upprättas på båda sidor 
om ett tekniskt rum, eventuella utrymningsvägar och liknande. 
 
2.1.2.6 Brandskydd i speciella fall 
 
Om en brandskyddande produkt är dokumenterad att till exempel vara termiskt stabil kan 
brandskyddet beräknas. En sådan produkt kan bestå av ett homogent material som 
kombinerar mekanisk styrka och brandskyddsämnen eller av flera material med olika 
egenskaper och med nödvändig vidhäftning mellan materialen. Förlag på lösningar är: 

• Betong som innehåller finfördelade fibrer av polypropylen. Typ och dosering av 
fibrer ska vara dokumenterade att uppfylla brandmotståndskrav för betongen. 

• Betong som täcks med ett isolerande skikt av godkänd termiskt stabil lättbetong. 
Det brandskyddande skiktet skall hålla minst den tjocklek som är dokumenterat 
att ge ett tillfredställande brandskydd, men minst 20 mm. 

 
Dessa lösningar ska godkännas av det Norska Vegdirektoratet. 
 
2.2 Finland 
 
Finland har påbörjat ett arbete med avseende på tunnelsäkerhet med fokusering på brand9. 
Underlaget från Norge har används och avdelningen ”Road administration”, Building and 
transport, vid VTT driver tillsammans med konsultföretaget Pöyry ett projekt för att ta 
fram metoder och krav. Dessa föreskrifter ska möta kraven ställda i tunneldirektivet. 
 
Arbetet som hittills bedrivits har lett fram till följande förslag angående brännbara 
produkter i tunnelkonstruktioner. 
 
2.2.1 Brännbara produkter 
 
Om produkten uppfyller Euroclass B-s1,d0, krav enligt EN 13501-18, vid provning enligt 
EN 1382310 (SBI-metoden) och EN ISO 11925-27 får produkten användas utan 
skyddande skikt. Beskrivning av provningsmetoder finns i Annex A. 
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2.2.2 Brandmotståndsprovning 
 
Om produkten uppfyller sämre klass än Euroclass B-s1,d0 måste den skyddas av ett 
betongskikt. Konstruktionens brandbeteende ska dokumenteras. Den provas i en vertikal-
ugn och brandexponeringen skall följa en modifierad HC-kurva (hydrocarbone curve), se 
Figur 2. Temperaturkurvan betecknas HCM-kurva (hydrocarbone curve modified) och är 
en tuffare brandkurva jämfört med HC-kurvan. Efter 20 minuters provning är ugnens 
temperatur 1300°C istället för HC-kurvans 1100°C. Temperaturen i skiktet mellan betong 
och brännbar produkt registreras. Kraven som ställs är följande: 

• Konstruktionen ska klara 60 minuter provning. 
• Temperaturen i skiktet mellan betongen och den brännbara produkten skall inte 

överstiga temperaturen då produkten börjar skadas inom 60 minuter. 
 
2.2.3 Brandsektionering 
 
Om produkten uppfyller sämre klass än Euroclass B-s1,d0 men i kombination med 
betongskyddet klarar HCM i 60 minuter skall luftspalten som bildas bakom betong plus 
brännbar produkt brandsektioneras. Brandsektionering ska monteras med max 100 meters 
avstånd och klara ett brandmotstånd motsvarande klass EI 60. 
 
2.2.4 Krav på skyddets konstruktion 
 
Generellt ska ett byggelement med sämre klass än Euroclass B-s1,d0 skyddas med ett 
ytskikt som uppfyller Euroclass A2-s1,d0, krav enligt EN 13501-18, vid provning enligt 
EN 1382310 (SBI-metoden) och EN ISO 171611 alternativt EN ISO 11824. Kemiskt skydd 
uppfyller inte dessa krav. Beskrivning av provningsmetoder finns i Annex A. 
 
2.3 Danmark 
 
Danmark tillåter inte brännbar isolering i tunnelkonstruktioner12. Liksom i byggnader 
ställer Danmark delkrav på komponenterna. Kravet är obrännbara komponenter vilket 
innebär att en brännbar isolering inte kan användas. 
 
2.4 Island 
 
Island använder sig helt av kraven som Norge använder. Vidare är infrastrukturen för 
trafik inte så stor att man upplever brandsäkerheten för tunnlar som ett problem. Om det i 
framtiden kommer att byggas nya större tunnlar kan det bli aktuellt att se hur andra 
nordiska länder tänker vad det gäller brandsäkring av tunnelkonstruktionen.13 
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3 Underlag för val av provningsmetodik 
 
3.1 Befintliga provningsmetoder och system 
 
Under en del av projektet genomfördes en utredning i syfte att identifiera befintliga 
metoder som kan användas för att verifiera hur ett material eller en konstruktion som 
används i en vägtunnel uppför sig vid en brand. Flera marknadsområden har sina egna 
metoder och krav och sammantaget finns det ett stort antal brandprovningsmetoder. För 
byggprodukter och byggnadskonstruktioner finns ett system för provning och 
klassificering framtaget under Byggproduktdirektivet. Sjöfarten har sina direktiv och 
provningsmetoder. Det finns system för elektriska produkter, för fordon osv. Med en 
begränsad del av dessa metoder som underlag kan en provningsmetodik för 
vägtunnelkonstruktionens eventuella bidrag till brandspridning utvecklas.  
 
Svårigheten med att välja ur befintliga system är att en tunnelbrand inte liknar någon 
annan brand. En tunnelbrand kan producera betydligt mera effekt än de flesta andra 
bränder. De flesta provningsmetoder utvärderar allt från antändlighet, flamspridning och 
värmeutveckling (se Tabell 1) i liten skala till en nivå som liknar en fullt utvecklad 
rumsbrand, en värmeeffektutveckling på ca 1 MW. Vid en tunnelbrand är det fordon som 
brinner och en normal personbil beräknas kunna utveckla en värmeeffekt på ca 5 MW 
medan en fullt lastad lastbil kan utveckla en värmeeffekt på över 200 MW. 
 
I tabellen nedan listas ett antal olika provningsmetoder för utvärdering av produkters 
brandbeteende. Listade metoder hanterar allt ifrån antändning och flamspridning i 
småskalig miljö till värme- och rökutveckling i storskalig miljö samt brandmotstånd. 
 
I tabellen kommenteras varje metod om dess styrkor och om metoden skulle kunna 
användas i metodiken för att verifiera brandegenskaperna med avseende på brand-
spridning i vägtunnlar. Senare i rapporten redovisas vilka metoder som har valts för 
metodiken och varför. 
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Tabell 2 Exempel på brandtestmetoder 
Metod Egenskap Kommentar 
ISO 5660-1 Avgiven 

värmeeffekt 
Metoden ger information om hur en produkt beter sig när den 
utsätts för en bestämd värmestrålning och provningsdata kan 
användas för modellering. Kan vara användbar. 

ISO 5660-2 Rökutveckling Se ovan. 

ISO 5659-2 Rökutveckling Mäter rökutveckling i en sluten kammare. Detta är inte likt ett 
vägtunnelscenario. Metoden är inte användbar. 

ISO 9705 Avgiven 
värmeeffekt, 
brandspridning, 
rökutveckling 

Provning av ytskikt och eventuellt produkten ytskiktet är applicerat 
på i rumskala. Ger information om hur en produkt beter sig när 
den utsätts för en öppen låga. Lågans storlek kan likställas med 
från en papperskorg till en liten fåtölj. Kan vara användbar. 

NT FIRE 038 Brännbar substans Visar hur stor del av en produkt är brännbar. Bedöms inte vara 
viktig information inom vägtunnlar. Metoden är inte användbar. 

EN 13823 Avgiven 
värmeeffekt, 
rökutveckling, 
brandspridning, 
brinnande 
droppar/delar 

ISO 9705 (se ovan) i mindre skala. Ger information om hur en 
produkt beter sig när den utsätts för en öppen låga. Lågans storlek 
kan likställas med en mindre fylld papperskorg. Kan vara 
användbar. 

EN ISO 11925-2 Antändlighet för 
liten låga 

Ger information om produkten själslocknande egenskaper efter att 
ha blivit utsatt av en liten låga, i storleksordningen tändsticka. 
Begränsat användbar pga. storlek. 

SIS 65 00 82 Antändlighet för 
liten låga 

Ger information om produkten själslocknande egenskaper efter att 
ha blivit utsatt av en liten låga, i storleksordningen större gaslåga 
från cigarettändare. Begränsat användbar pga. storlek. 

EN ISO 1182 Obrännbarhet Används för att bestämma om produkten är brännbar eller 
obrännbar. Kan vara användbar. 

EN ISO 1716 (2002) Kalorimetriskt 
värmevärde 

Bestämmer en produkts värmevärde, dvs. hur mycket energi som 
frigör när produkten förbränns. Kan användas för att beräkna den 
totala brandbelastningen per m². Kan vara användbar. 

NT FIRE 030 Brandspridning, 
rökutveckling 

Provning av ytskikt och eventuellt produkten ytskiktet är applicerat 
på i rumskala. Ger information om hur en produkt beter sig när 
den utsätts för en öppen låga. Lågans storlek kan likställas med 
från en papperskorg till en liten fåtölj. Likande ISO 9705, se ovan, 
utan kvantitativ mätning av värme och rök. Metoden är inte 
användbar. 

IEC 61034-2 Röktäthet Mäter rökutveckling/siktsträcka i ett rum när produkten utsätts för 
öppen låga. Kan vara användbar. 

IEC 60754-2 Produktion av 
syror 

Komponentprovning som handlar om att bestämma hur giftiga 
rökgaserna är. Metoden är inte användbar i detta projekt. 

IEC 60754-1 Produktion av 
halogena syror 

Komponentprovning som handlar om att bestämma hur giftiga 
rökgaserna är. Metoden är inte användbar i detta projekt. 

IMO Res. 
MSC.61(67), FTP 
code Annex 1, Part 2 
(ISO 5659-2) 

Rökutveckling, 
toxiska 
förbrännings-
produkter 

Mäter rökutveckling i en sluten kammare och bestämmer hur 
giftiga rökgaserna är. Detta är inte likt ett vägtunnelscenario. 
Metoden är inte användbar. 

IMO Res. 
MSC.61(67), FTP 
code Annex 1, Part 5 
(IMO Res.A 653 (16)) 

Flamspridning och 
avgiven 
värmeeffekt vid 
värmestrålning 

Ger information om hur en produkt som utsätts för en bestämd 
värmestrålning sprider flammor. Kan vara användbar. 

Ugnsprovning 
-ISO 834-1 
-EN 1363-1 
-EN 1363-2, HC 
-RWS 
-HCM 

Brandmotstånd Uppbyggda konstruktioner täcker en vertikal eller horisontell ugn. 
Ugnen utsätter konstruktionen för temperaturer enligt olika kurvor 
beroende på vilket brandscenario som ska efterliknas. Ger 
information hur länge en konstruktion står emot olika bränder 
innan temperaturen i konstruktionen eller på den ej exponerade 
sidan blir för hög och hur konstruktionen spjälkar. Kan vara 
användbar. 
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3.2 Konstruktion beroende på använda komponenter 
 
En tunnelkonstruktion skall utformas så att vissa brandsäkerhetskrav uppfylls. 
Brandsäkerhetskraven kan delas upp i två delar där den första delen beaktar en produkt 
som exponeras fritt in i trafikrummet medan den andre delen beaktar en konstruktion som 
skyddar en bakomvarande produkt. Det hela leder till en provningsmetodik som beskrivs i 
kapitel 4. 
 
Brandsäkerhetskrav 1: 
I tunneln exponerade ytskikt i väggar och tak får enbart ge ett försumbart bidrag till 
brandspridning. Produkterna ska inte utveckla stora mängder värme eller rök. 
 
Här behandlas den del i en brands utveckling som består av antändning och lokal flam-
spridning som successivt övergår till fullt utvecklad brand. Produkter utvärderas med 
avseende på antändning, värme- och rökutveckling samt flamspridning. 
 
Brandsäkerhetskrav 2: 
En brandavskiljande tunnelkonstruktion skall vara tät mot genomsläpp av flammor och 
gaser och vara så värmeisolerande att temperaturen på den av brand opåverkade sidan inte 
medför risk för brandspridning i bakomliggande brännbara material. Konstruktionen skall 
utformas så att den upprätthåller sin avskiljande funktion under den tidsperiod som anses 
vara rimligt för evakuering av människor och att räddningstjänsten klarar genomföra sin 
insats. Den brandavskiljande konstruktionen får dessutom inte falla ned. 
 
Här ska säkerställas att branden inte sprids genom avskiljande konstruktioner som 
branddörrar eller tunnelväggar. Produkter och konstruktioner utvärderas med avseende på 
integritet och isolering, samt andra faktorer som kan påverka säkerheten. 
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4 Framtagen provningsmetodik 
 
Som beskrivet i kapitel 3 finns ett stort antal provningsmetoder som utvärderar 
brandegenskaper på både enskilda produkter och färdiga konstruktioner. I utförd 
inventering har det visat sig att både Norge och Finland valt befintliga provningsmetoder 
för att utreda tunnelprodukters och tunnelkonstruktioners beteende vid brand. 
 
Metodiken i Norge respektive Finland är uppbyggda på samma sätt. De beskriver ett 
stegvis förfarande med att först bedöma hur exponerade produkter i tunnlarna bidrar till 
brandspridning och därefter vid behov skydda brännbara produkter med obrännbara 
konstruktioner. 
 
I detta projekt framtagen metodik bygger på samma upplägg. Nedan beskrivs 
provningsmetodiken som baserar sig på befintliga metoder och tar i beaktande de 
brandsäkerhetskrav som är beskrivna i kapitel 3.2. 
 
4.1 Metoder för utvärdering 
 
Ett schema för att tydligt visa vilka egenskaper en tunnelkonstruktions komponenter ska 
ha för att säkerställa att risken för brandspridning inte ökar togs fram i projektet. 
 

 
 

 
 
Figur 1 Utvärderingsschema 
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4.1.1 Metoder för brandsäkerhetskrav  1 
 
Brandsäkerhetskrav 1 är beskrivet i kapitel 3.2. 
 
Det finns ett antal metoder att välja mellan, beskrivet i kapitel 3. Finland, Norge och till 
viss del också Danmark använder sig av befintliga metoder vilket motiverar att också 
Sverige ska välja bland dessa. Frågan är vilka metoder som bäst visar hur produkter 
uppfyller funktionskravet. 
 
För byggnader i Sverige följs Boverkets Byggregler14 vid nyuppförande eller omfattande 
renoveringar. Byggreglerna föreskriver att ytskikt och beklädnader i de brandsäkraste 
utrymmen, t ex. utrymningsväg, skall utföras i material som ger ett försumbart bidrag till 
brandspridning. Försumbart bidrag har i byggreglerna översatts till Europaklasser enligt 
EN 13501-18 och kraven är Euroclass B-s1,d0 på underlag av A2-s1,d0 (detaljer om 
klasserna beskrivs i Annex A). 
 
Som beskrivet i kapitel 3 är det stor skillnad på en tunnelbrand jämfört med en 
rumsbrand. Europaklasserna baserar sig på ett rumsscenario, ISO 97055 (se Annex A) där 
brandexponeringen är lägre än vid en tunnelbrand. Skillnaden i exponering kan leda till 
att ett ytskikt som i en byggnad, om den är klassad B-s1,d0, endast ger ett försumbart 
bidrag medan samma ytskikt i en tunnelbrand kan ge ett större bidrag till 
brandspridningen. För att skärpa kraven går man upp en klass, och hamnar då på A2-
s1,d0. Skillnaden mellan B och A2 är att för att en produkt ska uppfylla A2 ställs, 
förutom kraven på begränsad värmeutveckling och rökproduktion, kraven att 
brandbelastningen på grund av produkten begränsas. T.ex. ska en produkt högst innehålla 
ett energivärde på 3 MJ/kg. 
 
För att en produkt som exponeras fritt in mot trafikrummet i en tunnel ska anses ge ett 
försumbart bidrag till brandspridningen och inte utveckla stora mängder värme eller rök 
skall produkten uppfylla kraven för Euroclass A2-s1,d0 enligt EN 13501-18. 
 
4.1.2 Metoder för brandsäkerhetskrav 2 
 
Brandsäkerhetskrav 2 är beskrivet i kapitel 3.2. 
 
Kravet blir aktuellt när det i tunnelkonstruktion installeras produkter med sämre 
brandegenskaper än Euroclass A2-s1,d0, dvs. de produkter som inte fritt kan exponeras in 
i trafikrummet enligt ovan. Dessa produkter skall skyddas med betong eller motsvarande. 
 
För att verifiera att en konstruktion, t.ex. en frostisolering tillverkad av polyeten som 
skyddas av ett lager sprutbetong, uppfyller funktionskraven i mål 2 skall de 
brandutvärderas med avseende på dess täthet och värmeisolering. Den enda metoden från 
metodinventeringen beskriven i kapitel 3 som utvärderar dessa egenskaper är 
ugnsprovning, en s.k. brandmotståndsprovning. Både horisontellt och vertikalt provnings-
scenario kan användas. Konstruktionen skall vara så representativ som möjligt och 
därmed innehålla de produkter och komponenter som används i verkligheten. 
 
Brandmotståndsprovningen är beskriven i Annex A. 
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Inom brandmotståndsprovning finns olika brandkurvor att välja mellan. Alla kurvor 
beskriver hur temperaturen i ugnen höjs över tiden. Temperaturhöjningen ska 
representera det förväntade brandförloppet så bra som möjligt för att utvärdera 
konstruktionens egenskaper vid brand. I Figur 2 nedan beskrivs fyra olika kurvor. Inom 
byggområdet följs vanligtvis standardbrandkurvan vilken är beskriven i standard EN 
1363-115 eller ISO 83416 och beskriver hur en brand utvecklar sig vid ett rumsscenario. 
Som tidigare nämnt är rumsscenariot inte representativt för en tunnelbrand. För att 
utvärdera konstruktioner vid speciella förhållanden har andra brandkurvor tagits fram, 
bland andra hydrokarbon kurvan (HC) EN 1363-217, modifierad hydrokarbon kurva 
(HCM) och Rijkswaterstaat kurva(RWS). Dessa tre beskriver en brandexponering med 
högre och snabbare temperaturstegring jämfört med standardbrandkurvan. 
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Figur 2 Temperaturkurvor vid brandmotståndsprovning 
 
För att utvärdera en tunnelkonstruktion mot funktionskraven i mål 2 ska hydrokarbon 
kurvan (HC), EN 1363-217, följas. Den anses ge en tillräckligt tuff exponering för att 
kunna representera en tunnelbrand i avseendet att utvärdera hur ett skyddande skikt 
hindrar brandspridning i underliggande brännbara komponenter. Tidsperioden som är 
aktuell har diskuterats. Efter 60 minuter i en tunnelbrand bör evakuering av människor 
vara slutförd och även eventuell räddningstjänstinsats bör ha kunnat genomföras. Därför 
sätts tidsperioden för utvärdering till 60 minuter. 
 
För att brandsäkerhetskrav 2 ska uppfyllas i 60 minuter skall konstruktionen vara tät mot 
genomsläpp av flammor och gaser och vara så värmeisolerande att temperaturen på den 
av brand oexponerade sidan inte medför risk för brandspridning. Den brandavskiljande 
konstruktionen får dessutom inte falla ned. Konstruktionen skall därför klara följande 
krav vid provning med hydrokarbon kurvan EN 1363-217: 

• Brandmotståndsklass motsvarande EI 60 skall uppfyllas. 
• Medeltemperaturen över hela provkroppen i gränssnittet mellan en skyddande 

produkt och en bakomvarande brännbar produkt ska inte överstiga 250°C efter 60 
minuter. 

• Den skyddande produkten skall ha spjälkat mindre än 10% i medeldjup efter 60 
minuter. 

• Den skyddande produkten skall ha ett maximalt spjälkdjup på 50% efter 60 
minuter. 

 
Mätningarna definieras i Annex B. 
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För att ytterligare reducera risk för brandspridning i sammanhängande sträckor med 
tunnelkonstruktion bestående av brännbar produkt täckt med en skyddande produkt skall 
det etableras en brandsektionering med 100 meters avstånd. Sektioneringen skapas genom 
att skyddande produkt avskiljer den brännbara produkten så att brand inte kan sprida sig i 
produkten från sektion till sektion. Denna brandspärr ska också upprättas på båda sidor 
om ett tekniskt rum och eventuella utrymningsvägar. Brandspärren skall uppfylla samma 
brandmotståndskrav som ställs på tunnelkonstruktionen. 
 
4.2 Överensstämmelse med andra nationer 
 
Jämförs ovan satta krav med andra nationers kommer vi fram till att Danmark har de 
högsta kraven eftersom de inte tillåter några brännbara komponenter i 
tunnelkonstruktionerna. Finlands och Norges krav är lägre med avseende på exponerade 
ytskikt. Skyddas brännbara komponenter utvärderas konstruktionen med en tuffare 
brandkurva, HCM, i Finland men kraven är likvärdiga. I Norge används 
standardbrandkurvan för tunnlar med låg trafikbelastning och HC-kurvan vid annan 
trafikbelastning, dvs lägre eller identisk exponering än föreslagen ovan. Alla 
brandmotståndsutvärderingar sker under tidsperioden 60 minuter. 
 
Spjälkning av konstruktionen är ett fenomen som inte är kravställt innan. 
 
 
 



20 

 

Annex A – Provningsmetoder 
 
Euroclass A2-s1,d0 
 
Europa har ett harmoniserat system för brandprovning och klassificering av 
byggnadsmaterial införts. Det kallas för ”the Euroclasses system”. Kraven som ska 
uppfyllas för att nå en viss nivå av Euroclass är beskrivna i standard EN 13501-18. 
 
Klassbeteckningen är uppdelad i tre delar. Den första delen, A2, beskriver hur en produkt 
beter sig vid brand när det gäller värmeutveckling. Del två, s1, beskriver rökutvecklingen 
medan del 3, d0, visar om produkten ger ifrån sig brinnande partiklar och droppar. 
 
För att klassa en produkt Euroclass A2-s1,d0 krävs utvärdering enligt utvalda 
provningsmetoder. Dessa är EN ISO 11824 eller EN ISO 171611 och EN 1382310 och 
provningsförfarande och krav är beskrivna nedan. 
 
EN ISO 1182 
 
För att en produkt ska klassas Euroclass A2 kan den provas enligt EN ISO 11824 och EN 
1382310, se kapitel 0, och resultaten ställs mot kraven definierade i standard EN 13501-18. 
Provningsförfarande och krav för EN ISO 1182 enligt nedan. Inom Europa finns en 
ytterligare tuffare klass betecknad A1. 
 
Under provningen utsätts produkten för 750°C i en ugn. 
Temperaturen i ugnen mäts kontinuerligt. Brännbara 
komponenter i produkten förbränns och ger en ökning av 
temperaturen. Efter att dess komponenter är förbrända 
sjunker temperaturen igen och en slutlig temperatur mäts. 
Provkroppens vikt mäts innan och efter provning. För att 
produkten ska klassas A2 i Europa och obrännbar i Norge 
krävs att följande krav är tillfredställda: 
• Den genomsnittliga ökningen av temperaturen i ugnen 

ska inte överstiga 50°C jämfört med den slutliga 
temperaturen i ugnen. 

• Den genomsnittliga brinntiden för brännbara gaser inte 
är längre än 20 sekunder. 

• Den genomsnittliga viktminskningen inte överstiger 50 
% av utgångsvikten. 

 
Figur 3 EN ISO 1182 
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EN ISO 1716 
 
För att en produkt ska klassas Euroclass A2 kan den provas enligt EN ISO 171611 och EN 
1382310, se kapitel 0, och resultaten ställs mot kraven definierade i standard EN 13501-18. 
Provningsförfarande och krav för EN ISO 11716 enligt nedan. 
 
En liten provkropp med specificerad vikt 
förbränns fullständigt under  konstant 
volym och i syrgasatmosfär i en bomb- 
kalorimeter. Förbränningen av 
provkroppen värmer vatten vars 
temperaturstegring ger ett mått på avgiven 
värmemängd. För att produkten ska klassas 
A2 i Europa krävs exempelvis att följande 
krav är tillfredställda: 
• En produkt ska ha ett högsta 

värmevärde på 3 MJ/kg. 
• Ett tunnare ytskikt på en av flera 

komponenter sammansatt produkt ska 
ha ett högsta värmevärde på 4 MJ/m². 

  
Figur 4 EN ISO 1716 
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EN 13823 
 
Provningen beskriven i EN 1382310 används för Euroclass A2, B, C och D. I denna metod 
fastsälls också de tillkommande beteckningarna för Euroclass, för rök, s1 - s3 och 
brinnande droppar, d0 - d2. I vissa fall används den också för A1 klassning. Produkter 
som provas appliceras på underlag som liknar verkligheten. En stor och en liten panel 
bestående av produkt och underlag monteras så att de tillsammans bildar ett hörn. I hörnet 
sitter en brännare som under provningen ger ifrån sig en effekt av 30 kW. Provningstid är 
21 minuter. Rökgaserna sugs upp i en huv och värmeeffekten samt rökproduktionen mäts 
kontinuerligt. Se Figur 5. 
 
För att produkten ska klassas A2 eller B i Europa krävs enligt EN 13501-18 att följande 
krav är tillfredställda: 

• FIGRA, FIre Growth Rate Index, ≤ 120 W/s 
• LFS, Horiontell flamsridning, < kanten av provkroppen 
• THR600, Total energi utvecklad de första 10 minuterna, ≤ 7.5 MJ 

 
SBI-metoden är framtagen genom att byggnadsmaterial har provats dels enligt SBI-
metoden dels i ett rums scenario i full skala enligt ISO 97055 ”Fire tests - Full-scale room 
test for surface products”, läs provningsbeskrivning i kapitel 0. 
 

 
Figur 5 ”SBI, Single Burning Item” enligt EN 13823. 
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EN ISO 11925-2 
 
EN ISO 11925-27 används för Euroclass B, C, D och E. En vertikalt hängande provkropp 
utsätts för en 20 mm hög låga, se Figur 6. Exponeringstiden är 30 sekunder (för E-klass, 
15 sekunder). Brännaren vinklas 45 grader och provkroppen exponeras av lågan dels mot 
ytan och dels mot kanten på provkroppen. Kraven som ställs för Euroclass B, C, D enligt 
EN 13501-18 är: 

• Flammorna får inte nå en höjd av 150 mm från exponeringspunkten inom 60 
sekunder. 

 
 

 
Figur 6 ”Small flame test” enligt EN ISO 11925-2 
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ISO 9705 
 
Provningen enligt ISO 97055 sker i ett provningsrum med dimensionerna 2,4 x 2,4 x 3,6 
(höjd x bredd x längd) av betong. Ett huvsystem används för att evakuera rökgaser, se 
Figur 7 nedan. Produkten som ska utvärderas monteras i taket, på sidoväggarna och på 
bakre väggen. Som antändningskälla används en propanbrännare med en horisontell yta 
av dimensionen 17 x 17 cm. Brännaren placeras i ett av de inre högra hörnen. Effektnivån 
från brännaren är 100 kW de första 10 minuterna och 300 kW de sista 10 minuterna. 
Röken som produceras under provningen sugs upp i en huv och förs bort via en kanal. 
Till kanalen sitter mätutrustning kopplad för registrering av O2-, CO2- och CO-
koncentrationer samt volymflödet. Med hjälp av dessa mätningar beräknas 
värmeeffektutvecklingen (HRR). I samma del av kanalen sitter ett fotocellssystem som 
mäter optisk densitet i kanalen för mätning av rökproduktion (SPR). 
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Figur 7 ”Fire tests - Full-scale room test for surface products” enligt ISO 9705 
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Konstruktionsprovning 
 
Konstruktionsprovning sker på en brandugn. Både horisontellt och vertikalt provnings 
scenario kan användas. 
 
I det vertikala scenariot byggs en konstruktion med maximala ytterdimensionerna 3 x 3 
meter och i det horisontala scenariot byggs en konstruktion med maximala ytter-
dimensionerna 3 x 5 meter, se horisontalugn i Figur 8. Konstruktionen ska innehålla alla 
komponenter som används i slutanvändandet. Provkroppen provbereds och lagras enligt 
Annex B i denna rapport. 
 
Vid provningen täcks brandugnen med den byggda konstruktionen. Det säkerställs att 
konstruktionen ligger tät mot ugnens ramar. Därefter tänds brännare inne i ugnen och 
med hjälp av termoelement styrs ugnens temperatur genom att öka eller minska tillflödet 
av bränsle till brännarna. 
 

 
Figur 8 Horisontalugn vid betongprovning 
 
Inom brandmotståndsprovning finns olika brandkurvor att välja mellan. Alla kurvor 
beskriver hur temperaturen i ugnen höjs över tiden. Temperaturhöjningen ska 
representera det verkliga brandförloppet så bra som möjligt för att utvärdera 
konstruktionens egenskaper vi d brand. I Figur 2 beskrivs fyra olika kurvor. Inom 
byggområdet följs vanligtvis standardbrandkurvan vilken är beskriven i standard EN 
1363-118 eller ISO 83419 och beskriver hur en brand utvecklar sig vid ett rumsscenario. 
För att utvärdera konstruktioner vid speciella förhållanden har andra brandkurvor tagits 
fram, bland andra hydrokarbon kurva (HC) EN 1363-220, modifierad hydrokarbon kurva 
(HCM) och Rijkswaterstaat kurva(RWS). Dessa tre nämnda beskriver en 
brandexponering med högre och snabbare temperaturstegring jämfört med 
standardbrandkurvan. 
 
Vid klassning av EI 60 ställs krav på att inga lågor eller varma gaser som antänder 
indikatorer kommer ut genom konstruktionen. Temperaturen i konstruktionen mäts 
kontinuerligt. Efter provningen mäts spälkning enligt beskrivning i Annex B. 
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Annex B – Förslag på provning av betong för 
tunnelinklädnad 
 
Caution 
 
The attention of all persons concerned with managing and carrying out this fire resistance 
test is drawn to the fact that fire testing may be hazardous and that there is a possibility 
that toxic and/or harmful smoke and gases may be evolved during the test. Mechanical 
and operational hazards may also arise during the construction of the test elements or 
structures, their testing and disposal of test residues. 
 
An assessment of all potential hazards and risks to health shall be made and safety 
precautions shall be identified and provided. Written safety instructions shall be issued. 
Appropriate training shall be given to relevant personnel. Laboratory personnel shall 
ensure that they follow written safety instructions at all times. 
 
1 Scope 
 
This standard specifies a test method for determination of probability and amount of 
spalling of concrete and similar materials. It also includes measurements of temperatures 
which may be used for the calibration of design calculations of the load-bearing 
capability of structures. 
 
2 Normative references 
 
This proposed test method incorporates by dated or undated reference, provisions from 
other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the 
text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent 
amendments to or revisions of any of these publications apply to this test method only 
when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest  
edition of the publication referred to applies. 
 
EN 1363-1 Fire resistance tests Part 1: General requirements 
EN 1363-2 Fire resistance tests Part 2: Alternative and additional procedures 
EN ISO 13943 Fire safety – Vocabulary 
SS 131710  Concrete structures – Concrete cover 
IEC 60584-1 
 
3 Definitions, symbols and designations 
 
For the purposes of this test method, the definitions given in EN 1363-1 and EN ISO 
13943. 
 
4 Test equipment 
 
4.1 General 
 
Test equipment not defined below shall be as specified in EN 1363-1, and if applicable 
EN 1363-2. 
 
4.2 Load cells 
 
Load cells for monitoring the pre- or post-stress applied to the test specimens. The load 
cells shall have an accuracy of ± 3 % of the applied load. 
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4.3 Furnace thermocouples 
 
The type of furnace thermocouple depends on the maximum temperature of the time-
temperature curve to be used in the test as follows; 
 
Maximum temperature ≤ 1100 °C in accordance with EN 1363-1 
Maximum temperature > 1100 °C see annex A 
 
4.4 Thermocouples for measurement of concrete temperature 
 
See annex B 
 
5 Test conditions 
 
The heating and pressure conditions and the furnace atmosphere shall conform to those 
given in EN 1363-1 or if applicable EN 1363-2. If other conditions are used it shall be 
clearly stated in the test report. 
 
6 Test specimen(s) 
 
6.1 Size 
 
6.1.1 Full scale specimens 
 
The width and the length of fire exposed surface of the test specimen shall be at least 1.2 
m. The thickness of the specimen shall be as in practice. 
 
6.1.2 Small scale specimens 
 
The width and the length of fire exposed surface of the test specimen shall be at least 0.35 
m. The thickness of the specimen shall be as in practice. 
 
6.2 Number 
 
At least two specimens of the same production shall be tested. 
 
6.3 Design 
 
6.3.1 Full scale specimens 
 
The test specimen shall be reinforced as in practice. It is also important to ensure that the 
specimen is reinforced to manage eventual external forces applied during testing. 
 
6.3.2 Small scale specimens 
 
The small scale test specimens may be reinforced. 
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6.4 Verification 
 
6.4.1 Concrete mix 
 
The sponsor shall provide a recipe of the concrete mix including at least the following; 
- size distributions of the used aggregates 
- type of aggregates 
- type and amount of fillers 
- type and amount of cement 
- amount of water 
- type and amount of additives 
 
The sponsor shall also provide information on the manufacturing of the concrete 
including mix schedule, mixing times and storage details until the specimens have been 
delivered to the test house. 
 
The compressive strength of the concrete shall be tested in accordance with SS 131710. 
Thus special specimens for these measurements shall be manufactured with the same 
concrete as the test specimens. 
 
6.4.2 Reinforcement 
 
The sponsor shall provide drawings of the reinforcement. 
 
6.4.3 Moisture content 
 
The moisture content shall be verified close to the time of fire testing. This may be done 
on separate concrete specimens of the same mix, stored in the same manner as the test 
specimen. It can also be done through measurement of the relative humidity at different 
depths of the test specimen. Although this requires that the sorption isotherm is known 
for the concrete mix. 
 
7 Installation of test specimens 
 
7.1 Full scale specimens 
 
The test specimen shall be placed on a horizontal furnace. It is possible to test more than 
one specimen at the time as long as the required size of the specimens is fulfilled. 
 
The specimens shall be supported at two edges, and free at the other two edges. At the 
free edges the space between the specimen and other material used for covering the 
furnace shall be insulated with an insulation that does not melt during the fire test. 
 
7.2 Small scale specimens 
 
The test specimens shall be placed on a horizontal furnace. The specimens can be 
supported at two or four edges. 
 
8 Conditioning 
 
The specimen shall be conditioned as required by the sponsor. How the test specimen has 
been conditioned shall be clearly described in the test report. 
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9 Application of instrumentation 
 
9.1 Temperature measurements in the specimen 
 
The temperature may be measured in the test specimen at different depths. In the full 
scale test specimens the temperature shall be measured at a distance of, for example 10 
mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm and 160 mm from the fire exposed surface. Measurements 
are preferable made at four locations situated in the quarter points of the fire exposed 
surface, see figure 1. 
 

 
Figure 1. Placement of thermocouples in the full scale specimen. 
 
In the small scale specimens it is recommended that the temperature is measured at two 
depths 10 mm and 50 mm from the fire exposed surface and at one location at the centre 
of the exposed surface. 
 
9.2 Load measurements 
 
The load shall be applied to monitor the external load. See appendix C for guidance on 
how load can be measured. 
 
10 Test procedure 
 
10.1 Fire test 
 
The fire test shall be carried out using the equipment and procedures in accordance with 
EN 1363-1. 
 
10.2 Load application 
 
Apply and control the load in accordance with EN 1363-1. 
 
10.3 Observations during the test 
 
Monitor the specimen and make observations of the behaviour of the test specimens in 
accordance with EN 1363-1. Special attention shall be made on eventual spalling. 
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10.4 Termination of the test 
 
Terminate the test for one or more reasons given in EN 1363-1. 
 
10.5 Observations and measurements after the fire test 
 
After the fire test the spalling depth shall be measured in a grid of maximum 100 mm 
equidistance. The spalling depths measured closer than 200 mm from the edge of the fire 
exposed surface shall be omitted from the determination of the mean spalling depth. 
 
11 Test results 
 
11.1 Temperature rise in the concrete 
 
The mean temperature at each depth as well as the temperature measured at each position 
shall be reported. 
 
11.2 Spalling 
 
The spalling shall be presented as a mean spalling depth over the whole fire exposed 
surface, and as a mean spalling depth where a boundary zone of 200 mm is omitted. In 
addition to the mean spalling depths shall also the measured spalling depth in each 
position be reported as well as the maximum spalling depth. 
 
12 Test report 
 
In addition to the items required by EN 1363-1, the following shall also be included in the 
test report: 
 
a) Specification of the concrete mix including type of aggregates and grain size 

curves, type of cement, type of additives, and the amount of the different materials 
used 

 
b) Specification of the manufacturing process of the concrete 
 
c) Specification of the complete curing process from casting to fire testing 
 
d) Maximum spalling depth and location. 
 
e) Mean spalling depth of the fire exposed surface excluding the region closer than 

200 mm from the edges of the fire exposed surface. 
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Annex A 
(normative) 

 
Furnace temperature measurement 

 
If the furnace temperature will exceed 1100 °C special high temperature thermocouples 
shall be used, such as type ‘S’ as specified in IEC 60584-1. The furnace thermocouples 
shall in this case have measuring junctions that consist of either (a) or (b). 
 
(a) Bare wires, 0.75 mm to 1.50 mm in diameter welded or crimped together at their ends 
and supported and insulated from each other in a twin bore porcelain insulator except that 
the wires for 25 mm approximately from the weld or the crimp shall be separated from 
each other by at least 5 mm. Such thermocouples shall be replaced after 6 hours exposure 
or be recalibrated after every 6 hours of use. 
 
(b) Wire contained within a mineral insulation and in a heat resisting steel sheath of 
diameter 1.5 mm, the hot junctions being electrically insulated from the sheath. The 
thermocouple hot junction shall project 25 mm from a porcelain insulator. The assembly 
shall have a response time on cooling in air of not greater than 30 seconds. 
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Annex B 
(normative) 

 
Fixing of thermocouples in the concrete and routing of cables 

 
B.1 Introduction 
 
 The accurate measurement of concrete temperature is fundamental for assessment 

of other structures with the tested concrete quality. The type of thermocouple and 
the method of attachment and routing, protection and connection to suitable 
compensating cables or extensions shall therefore be considered carefully. This 
annex offers guidance on suitable procedures. 

 
B2. Types of thermocouples 
 
 Several different kinds of thermocouple wire are suitable, including types ‘T’, ‘N’, 

‘K’ and ‘J’ as specified in IEC 60584-1. 
 
 The diameter of each wire shall be in excess of 0.5 mm to ensure that mechanical 

problems do not result from the possible strains on the wire introduced during the 
specimen manufacturing and the test. 

 
 Suitable thermocouples shall be provided with insulation between the two wires, 

and between each wire and any external conducting material such that there shall 
be no failure likely during the test. 

 
 The wires shall be of such material, or protected, so no failure occurs during the 

curing by the aggressive environment within the concrete. 
 
B.3 Fixing of thermocouples 
 
 The hot junction of the thermocouple shall be attached in the mould in such way 

that it not affects the response or accuracy of the thermocouple. 
 
 Irrespective of the fixing methodology, it is essential that the two thermocouple 

wires do not make contact beyond the hot junction which shall be in the concrete. 
 
B.4 Routing of thermocouple wires 
 
 Every attempt shall be made, whenever possible, to ensure that the wire from the 

hot junction follows a route to the cold junction which does not expose it to a 
temperature in excess of the hot junction temperature. 

 
B.5 Connection of thermocouples 
 
 No connections shall be made between the thermocouple wire and any extension or 

compensating cable within any region of high temperature. 
 
 Compensating leads shall always be of a type appropriate to the thermocouple 

wire. 
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B.6 Thermocouple failures 
  
 Thermocouple failures are not always easily identifiable. Failure may be caused by 

a break within the wires or by failure of the electrical insulation between the wires, 
thereby short circuiting the hot junction. 

 
 Obvious signs of failure, however, are: 
 
 - a sudden decrease of indicated temperature from that previously recorded; 
 
 - a sudden increase in indicating temperature to a value representing the maximum 

range of the recording device; 
 
 - a ‘floating or wandering’ indicated temperature inconsistent with anticipated 

values. 
 
 A common sign of electrical insulation failure may be the observation of an 

indicated temperature value inconsistent with that of the furnace. 
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Annex C 
(normative) 

 
Load application 

 
 
C.1 Introduction 
 
 The specimen shall be subjected to a stress as in practice. This is of major 

importance when examining the probability and amount of spalling. Since it can be 
difficult to apply the load in such way as it is done in practice this annex offers 
guidance on suitable procedures.  

 
C.2 Load application 
 
 The load can be applied to the specimen through pre-stressing, post-stressing or 

external loading. When pre/post-stressing is utilized it is normally difficult to keep 
a constant stress level. Due to expansion of the concrete when heated, the stress 
may increase. If the pre/post-stress wires/bars are heated they loose their stiffness 
and the stress level decreases. It is therefore important that the used loading 
arrangement is well described in the test report and that the load level is measured 
during the test. 

 
 An example on load application is shown in figure C1. The load is applied through 

post-stress bars going through the test specimen. When using such arrangement 
tubes must be placed in the mould before casting through which the bars can be 
placed. 

 
 

 
Figure C1. Load application through bars with load measurements. 
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