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Abstract 
 
Combination of positive pressure ventilation and colding 
cut system 

The report has been written on assignment of the former Swedish Rescue Agency Service 
(SRV). Today it is better known as the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). 
During 1998 and 1999 Södra Älvsborg Fire & Rescue Services (SÄRF) and SP Technical 
Research Institute of Sweden (SP) carried out a project of use of Positive Pressure 
Ventilation (PPV) in medium sized premises on assignment of SRV. The aim with the 
project was to examine capabilities for rescue services that use mobile fans as offensive 
attack in that type of premises.  

The results that are presented in this report are a continuation of the project with PPV in 
medium sizes premises. Focus has been on PPV efficiency in several composite rooms, 
pressurization of adjacent rooms, utilization of PPV for abbreviate long attack distances, 
and ventilation of stair-wells. Part of the project was focused also on and examines cold 
cutting system capacity at different conditions and how this can be combined with PPV. 
A number of experiments have been carried out and the results are presented in this 
report.   
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Förord  
 
Rapporten har skrivits på uppdrag av Statens Räddningsverk (SRV). SRV har fått ett nytt 
namn och heter sedan 2009 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 
Författare till rapporten är Haukur Ingason vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
AB (SP), Ronny Fallberg, Krister Palmkvist och Ulf Edholm från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF). Projektansvarig var Ulf Edholm, SÄRF. 
 
Under 1998 och 1999 genomförde SÄRF och SP på uppdrag av SRV ett projekt kring 
användning av övertrycksfläktar i medelstora lokaler. Målsättningen med projektet var att 
undersöka möjligheterna för räddningstjänsten att använda mobila fläktar vid en offensiv 
släckningsinsats i den typen av lokaler.   
 
Resultaten som presenteras i denna rapport är en fortsättning på projektet med övertrycks-
fläktar i medelstora lokaler. Fokus har varit på övertrycksventilationens effektivitet i flera 
sammansatta rum, trycksättning av angränsande lokaler, utnyttjande av övertrycksfläktar 
för att förkorta långa inträngningsvägar och ventilering i trapphus. I projektet har också 
skärsläckarens kapacitet vid olika förhållanden undersökts och hur det går att kombinera 
den med övertrycksventilation.  
 
Flertalet försöksserier har genomförts under olika perioder från 2001 – 2003 och 
författarna har haft samråd med en referensgrupp om hur försöken ska planeras och 
genomföras. De som har deltagit i referensgruppen är: 
 
Håkan Kruse, Statens Räddningsverk 
Lars Engström, Statens Räddningsverks skola i Skövde 
Lasse Bengtsson, Helsingborgs räddningstjänst 
Stefan Englund, Sörmlandkustens räddningstjänstförbund 
 
Vi tackar referensgruppen för ett bra samarbete och goda råd. 
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Sammanfattning  
 
Syftet med projektet var att experimentellt undersöka övertrycksventilationens effektivitet 
i flera sammansatta rum, trycksättning av angränsande lokaler, utnyttjande av övertrycks-
fläktar för att förkorta långa inträngningsvägar och ventilering i trapphus. Skärsläckarens 
kapacitet vid olika förhållanden, inverkan av tillsatsmedel i släckvattnet och hur möjlig-
heterna att kombinera övertrycksventilation med skärsläckare har också undersökts.  
 
Övertrycksventilation 
Försöken visade att det är lufthastigheten genom rummet, rummets storlek och inne-
dörrarnas inbördes placering i rummet som är avgörande för hur effektivt röken ventileras 
ur varje rum. Brandens inverkan har inte undersökts här men praktiska antaganden, 
baserad på erfarenhet vid utryckningar hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(SÄRF), är att lägsta flöde för effektiv ventilering inte bör bli mycket lägre än 2 m3/s. 
Teoretiska beräkningar indikerar att vanliga fläktar borde klara av att ventilera uppemot 
15 – 20 rum förutsatt att flödet inte sjunker under detta värde. Om däremot dubbla luft-
flödet behövs för att uppnå effektiv ventilering, det vill säga 4 m3/s, sjunker antalet rum 
till 5 – 7. En generell slutsats baserad på försök är att lufthastigheten inne i byggnaden 
bestäms först och främst av fläktens kapacitet, antalet och storleken på dörröppningarna i 
byggnaden samt vilka väderleks- och vindförhållanden som råder utanför byggnaden.  
 
Försök gjordes (utan brand) för att undersöka hur långa korridorer påverkar flödes-
hastigheten genom en byggnad och om det gick att öka flöde och tryck genom att placera 
en extra fläkt inne i korridoren. Resultaten visar att det inte finns någon praktisk 
anledning att placera en extra fläkt inne i en lång korridor. Ökningen är inte mer än 20 – 
30 % i tryck och flöde. Däremot kan en extra fläkt användas i långa korridorer för att 
styra upp flödet. Beräkningar, som delvis stöds av försök, visar också att det inte finns 
några praktiska begränsningar avseende längden på korridorer. Friktionen mot väggar har 
ingen avgörande betydelse för lufthastigheten. Det som har större betydelse för luft-
hastigheten i korridoren är antalet utskjutande detaljer som pelare, ventilationskanaler 
eller innedörrar. Försöken visar att det uppkommer svaga sekundära tvåvägsflöden i en 
stängd korridor samtidigt som ett väl etablerat huvudflöde vinkelrätt utifrån korridoren 
uppstår.   
 
Användning av övertrycksfläktar i trapphus mot en brand i en lägenhet, där dörren till 
trapphuset står öppen och ingen frånluftsöppning finns, försämrar inte situationen i brand-
rummet nämnvärt. Neutralplanet inne i lägenheten påverkas i så fall mer av en liten tak-
lucka i trapphuset. Det är bättre med låga varvtal vid ventilering av trapphus och det är 
inga problem att i tidigt skede använda fläkten (lite över tomgång) förutsatt att det inte 
finns någon frånluftsöppning i lägenheten. 
 
Räddningstjänsten behöver ibland åstadkomma ett övertryck i en byggnad för att hindra 
brandgasspridning till angränsande lokaler. Ett antal försök gjordes med olika arrangemang 
vid tilluftsöppningen. Även försök med fläkten placerad på olika avstånd från en vanlig 
dörr genomfördes utan att tilluftsöppningens storlek ändrades. Motorstyrkan har en 
betydelse för hur högt övertrycket blir och högsta trycket uppnåddes genom att placera 
fläkten i ett hål med samma diameter som fläktkåpan. Det uppmätta trycket varierade 
mellan 250 Pa och 300 Pa, beroende på byggnadens täthet. Ungefär samma övertryck kan 
uppnås med hjälp av en dörradapter eftersom samma grundprincip används (hög inlopps-
hastighet). En fläkt som placeras i ett fyrkantigt hål på ungefär 1 m2 kan ge ett övertryck på 
ungefär 100 Pa förutsatt att byggnaden är relativt tät. Om det inte finns någon möjlighet att 
använda adapter eller skivor som täcker för dörren så kan fläkten placeras ungefär 0,5 m 
från dörröppningen. Övertrycket blev 40 – 50 Pa i de försök som genomfördes under dessa 
förutsättningar.  
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Skärsläckare 
Försök genomfördes med skärsläckare i slutna rum. Inverkan av tillsatsmedel i släckvattnet 
studerades både i laboratorie- och brandrumsmiljö. Försöken visar att tillsatsmedel i släck-
vattnet inte ger någon mätbar släckeffekt, men bidrar däremot till en förlängd återan-
tändningstid mot en rumsbrand. Tre försöksserier genomfördes med skärsläckaren för att 
undersöka spridning av vattendroppar i olika rumsgeometrier. Ingen brand användes i för-
söken. Det blev en begränsad spridning av vattendroppar till angränsande rum (sidorum). För 
att vattendropparna lättare ska transporteras till ett angränsande rum (genom en öppen dörr) 
krävs att personen som håller i handlansen arbetar med munstycket i olika rörelser. Ligger 
rummen på rad kommer ingen nämnvärd mängd vatten in i nästa rum om inte strålen går rakt 
in genom dörröppningen in till nästa rum. 
 
Försök genomfördes också i en stor lokal vid Finlands brandskola i Kuopio under hösten 
2003. Avsikten var att undersöka kapaciteten hos skärsläckare och dimspik för att kyla 
brandgaser i en stor lokal för att möjliggöra en säker brandgasventilation. Dimspiken 
användes för att kunna jämföras med skärsläckaren. Försök med endast en skärsläckare visar 
en viss kyleffekt på brandgaserna för denna storlek på lokal (1700 m3), bränslemängd 
(8,3 m2), typ av bränsle (diesel) och ventilationsförhållanden. Med den brandbelastning 
(10 MW) som användes sjönk den genomsnittliga temperaturen i brandgaserna från ungefär 
430 oC till mellan 300 och 330 oC efter cirka 3 minuter där sedan temperaturen låg och 
pendlade under hela tiden som vattengivningen pågick. Med hjälp av två skärsläckare ökade 
kyleffekten betydligt. När vattengivningen startade var temperaturen ungefär 500 oC. 
Temperaturen sjönk snabbt och efter 2 minuter hade temperaturen sjunkit ner till drygt 
200 oC i brandgaserna och efter 3 minuter var bränderna släckta och temperaturen i lokalen 
var så låg att det gick att börja ventilera och komplettera med en rökdykarinsats som nu var 
betydligt säkrare än den varit utan en initial insats med skärsläckare. I båda försöken med 
skärsläckare observerades ingen fukt på golvet i lokalen.  
 
Försök med en dimspik visade ingen nämnvärd sänkning i temperatur fast den gav 40 % 
mer vatten än skärsläckaren. Vid försöket var temperaturen i lokalen ungefär 500 oC när 
en dimspik aktiverades. Efter 3 minuter var genomsnittstemperaturen under taket ungefär 
450 oC. Den andra dimspiken aktiverades 5 minuter efter den första. Den hade placerats i 
en gynnsammare position och när de samverkade gav det ett bättre resultat. Temperaturen 
sjönk från 450 oC till 300 oC efter drygt 3 minuter. Det visar att det är viktigt med 
placeringen av dimspiken för att få någon effekt beroende på spikens kastlängd och 
droppstorlek. Det blev också blött på golvet vilket visar att vattnet inte har förångats fullt 
ut i brandgaserna. 
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1 Inledning 
 
Användning av övertrycksfläktar inom räddningstjänster i Sverige har ökat avsevärt de 
senaste åren. Fläktarna används först och främst vid bekämpning av lägenhets- och 
källarbränder. SÄRF och SP har tidigare genomfört ett projekt på uppdrag av SRV kring 
användning av övertrycksfläktar. Målsättningen med det projekt som genomfördes 1998 - 
1999 var att undersöka möjligheterna för räddningstjänsten att använda mobila fläktar vid 
en offensiv släckningsinsats i medelstora lokaler. Projektet redovisades i två olika 
rapporter [1,2] och en vetenskaplig artikel [3]. Det framkom en rad nya frågeställningar 
som behövde undersökas närmare. De frågeställningar som ansågs vara viktigast var: 
 

1) Inverkan av antalet rum på övertrycksfläktarnas effektivitet.  

2) Trycksättning av angränsande lokaler med övertrycksfläktar. 

3) Trapphusventileringens påverkan på rumsbranden. 

4) Ventileringseffekten i rum vid ventilering av korridor. 

5) Övertrycksventilation kombinerat med skärsläckare. 

6) Inverkan av skuminblandning på skärsläckarens strålningsbild och effektivitet. 

7) Försök med skärsläckare och dimspik i stora lokaler. 

I projektet har ett antal nya försöksserier genomförts som har anknytning till ovanstående 
problem. I följande kapitel kommer olika försöksserier att redovisas enskilt. En samman-
ställning och slutsatser från hela projektet finns i slutet av rapporten.  
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2 Fläktens effektivitet vid ventilering av flera 
sammansatta rum 

Praktiska försök genomfördes med transport av luftflöden långa vägar i olika byggnader 
genomfördes i första försöksserien. Luften kan transporteras på olika sätt i byggnader 
med hjälp av mobila fläktar. Antingen direkt genom ett rum eller genom att den passerar 
ett angränsande rum utan frånluftsventilation. Frågan är hur injektorverkan från luftflödet 
påverkar effektiviteten när det gäller att föra bort röken från rummet eller lokalen.  
I figur 1 har problemet åskådliggjorts med en skiss. En fläkt ställs vid dörren till en lång 
korridor. Hela byggnaden antas vara full med rök. I det här läget finns två grundläggande 
frågeställningar som behöver besvaras: 
 

1) hur många rum och hur långt ifrån frånluftsöppningen kan man effektivt ventilera 
röken med hjälp av den injektorverkan som uppstår när luftflödet transporteras 
genom rummen? Med andra ord finns det någon praktisk användningsgräns när 
det gäller antalet rum som kan ventileras effektivt? 

2) genom att öppna en frånluftsöppning i rum 5, kan man rensa rum 2 och 3 på 
grund av eventuell injektorverkan som skapas av flödet i korridoren?  

 
 
 
fläkt 
 
 
 
 
 
Figur 1   Schematisk bild över ventilering av långa korridorer. 
 
 
I förra projektet utvecklades matematiska modeller som kan beräkna inverkan av antalet 
rum på flödeshastigheten genom byggnaden. Det finns behov av att verifiera dessa 
modeller. De kan användas för att göra enkla bedömningar kring effektiviteten i olika 
byggnadstyper.  
 
För att utröna frågorna som ställdes i början av detta avsnitt så genomfördes två olika 
försöksserier. Den första serien genomfördes 1998 i ett betonghus som har använts av 
militären för strid i bebyggelse. Den andra försöksserien genomfördes 2002 i SP 
Brandtekniks kontorslokaler.  
 
2.1 Resultat från försök i betonghus 
 
Syftet med försöken var att undersöka inverkan av fläktens effektivitet vid ventilering av 
flera sammansatta rum. En jämförelse med de matematiska modellerna har gjorts. För att 
kunna se var gränsen går för antalet rum som fläktarna klarar av så har den matematiska 
modellen utvecklats vidare och resultaten redovisas här.  
 
En fläkt placerades 1,8 m från ytterdörr på nordsidan av huset, se figur 2. Ytterdörren 
hade måtten 0,87 x 2,04 m. Fläkten åstadkom en luftström i dörröppningarna 
(1 m x 2,11 m) mellan rum 1 – 2 – 3 samt genom bjälklaget mellan rum 3 och 4  
(1 m x 2,5 m). Luftströmmen fortsatte vidare från rum 4 in till rum 5 och 6 beroende på 
var frånluftsöppningarna var placerade (0,9 x 0,9 m). Hastigheten i dörröppningarna 

2 3 4 

1 

5 
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uppmättes med en handburen hastighetsmätare. Fem försök gjordes med tre 24” (0,6 m) 
fläktar av olika fabrikat och motorstyrka. Försöken genomfördes med olika antal fönster 
öppna på andra våningen (rum 5 och 6) (två fönster i rum 5 och två fönster i rum 6). Även 
det statiska trycket i rum 5 mättes. Resultaten från försöken presenteras i tabell 1. En 
planskiss över byggnaden finns in figur 2 (första våning) och figur 3 (andra våning). 
 
Första våning 
 
 
 
      
 
                
          
 
 
 
 
 
Figur 2  Översiktsbild av första våningen i försökshuset (betonghus). Mått: Ytter-

dörr 0,87 x 2,04 m, innerdörr 1,00 x 2,11 m och fönster 0,90 x 0,90 m. 
Betongväggar är 0,2 m vilket gör att husets yttermått blir 26 x 10,4 m. 
Trappan mellan våningsplanen indikeras med en beige rektangel.  

 
Andra våning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3  Översiktsbild av andra våningen i försökshuset (betonghus). Trappan 

mellan våningsplanen indikeras med en beige rektangel. 
 
 
Tabell 1  Fem försök genomfördes i ett betonghus med två våningar och 6 rum.  
 
Försök 
nr 

Fläkt nr Motorstyrka 
 

kW (hk) 

Antal frånlufts- 
öppningar  (0,9 

m x 0,9 m) 

Uppmätt flöde 
genom innerdörrar    
(1 m x 2,11 m) 

(m3/s) 

Uppmätt 
tryck i 
rum 5 

(Pa) 

1 1 4,1 (5,5) 2 2,95 - 3,17 10 - 12 
2 1 4,1 (5,5) 3 2,7 10 - 13 
3 1 4,1 (5,5) 4 2,7 – 3,4 4 – 8 
4 2 4,8 (6,5) 4 3,4 – 3,6 4 – 6 
5 3 4,8 (6,5) 4 4,9 - 5,9 5 - 8 

 

 
        
 
       
 
 
               5x10 m 6,5x10 m 3,5x10 m     5x5 m 

1 
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3 

nord 

fläkt 
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26 m 
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6 
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Tabellen visar att antalet fönster inte påverkar nämnvärt volymflödet genom betong-
byggnaden. Teoretiska beräkningar indikerar att antalet fönster (2, 3 eller 4 st) inte 
påverkar flödet mer än 0,3 m3/s. Till exempel så är det beräknade flödet i betong-
byggnaden 2,5 m3/s med två fönster och 2,8 m3/s med fyra fönster för fläkt 1. Denna lilla 
skillnad har dock inte uppmätts med de instrument som användes under försöken. Trycket 
sjunker också med större öppningar vilket överensstämmer med teoretiska beräkningar. 
Däremot visar försöken att motorstyrkan har en betydelse. Ökad motorstyrka ger ökat 
volymflöde. Den principiella riktningen av luftströmmarna i betonghuset indikeras i figur 
4 för båda våningsplanen. De tjocka pilarna visar ungefärlig riktning på huvudluftflödet 
genom huset och smalare pilar anger högsta hastigheten på sekundärt flöde i respektive 
rum. Det är svårt att bedöma när hastigheten i huvudluftflödet blir så pass låg i ett rum att 
det inte ventileras effektivt. När ett flöde passerar ett rum så injekteras den stillastående 
luften och drar med sig eventuell rök vidare. Hur effektivt röken ventileras bestäms av 
lufthastigheten genom rummet, rummets storlek och öppningarnas inbördes placering. Ett 
praktiskt antagande baserad på erfarenhet vid utryckningar hos SÄRF är att detta flöde 
inte bör bli mycket lägre än 2 m3/s.  

 

 

Första våning 

 

 

 

      

 

                         

                 

 

 

        

 

       

 

 

                           

fläkt 

26 m 

luftströmmen går
igenom hål i bjälklag

 
 

 

 
 
Figur 4  Luftströmmar inne i byggnaden för de olika våningsplanen. De tjocka 

pilarna indikerar huvudluftströmmen och de smalare hur luftströmmen 
transporteras inne i rummet.  
 

 
2.1.1 Beräkningar av tryck och flöde 
 
Modellen beräknar tryck, flöde och hastighet i varje rum. I tabell 2 redovisas resultaten.  
Om vi jämför resultaten från tabell 1 och tabell 2 så ser vi att modellen och försöks-
resultaten överensstämmer relativt bra. Frågan är var gränsen går för hur många rum som 
fläkten rimligen klarar av för att upprätthålla en flödeshastighet som ventilerar rummen 
effektivt.  
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I figur 5 går det att se att antalet rum i byggnaden har en viss betydelse för hur mycket 
luft som kan passera igenom den. Om vi antar att volymflödet inte bör understiga 2 m3/s, 
vilket motsvarar en lufthastighet i dörröppningarna inne i byggnaden på 1 m/s, så kan 
denna fläkt (fläkt 1) med två frånluftsöppningar klara av 18 rum. Detta är endast ett 
teoretiskt antagande men indikerar att antalet rum inte är av någon avgörande praktisk 
betydelse här. Det är först och främst storleken på dörröppningarna inne i byggnaden och 
yttre vindförhållandena som blir avgörande för hur många rum en fläkt klarar av att 
ventilera effektivt. Om dörröppningarna i betonghuset minskas från 2,11 m2 till 1,8 m2 så 
minskar antalet rum till 14. I vanliga byggnader har friktionen mot väggar inte någon 
större betydelse. I långa smala korridorer där det går att uppnå relativt hög hastighet 
igenom korridoren, kan däremot friktion mot väggar ha en viss betydelse.  
 
Tabell 2  Beräkning av tryck, hastighet och volymflöde i betonghuset för fallet med 

två fönster och fläkt 1 (försök 1 i tabell 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5  Beräkning av hur volymflödet genom byggnaden påverkas av antalet rum i 

en byggnad motsvarande betongbyggnaden som användes för försöken. 
Detta exempel gäller två fönster och fläkt 1.  

 
 
Baserat på de försök som gjordes i det tidigare projektet gick det att konstatera att i fallet 
med ett rum så hade kvoten mellan frånluftsarea och tilluftsarea en stor betydelse för 
volymflödet. Den matematiska modellen för flera rum indikerar att ju fler rum desto 
mindre inverkan har kvoten mellan frånluftsarea och tilluftsarea. Detta står i kontrast till 

Rum Övertryck (Pa) Hastighet (m/s) Volymflöde (m3/s)

1 13.43 1.54 3.25
2 11.35 1.54 3.25
3 9.27 1.30 3.25
4 7.78 1.54 3.25
5 5.70 1.54 3.25
6 3.62 2.03 3.25

Volymflöde genom byggnad med olika antal rum
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tidigare rekommendationer. Det som bestämmer flödet genom byggnaden är kvoten 
mellan frånluftsöppning och storleken på innedörrar.  
 
2.2 Resultat från försök med rökpatron  
 
Efter försöken i betonghuset uppstod ett antal frågetecken. Vid försöken observerades att 
det fanns ett stråk med kraftigt luftflöde som passerade rummen via dörröppningarna. I de 
delar av rummet som inte påverkades av huvudflödet observerades betydligt lägre luft-
hastigheter. Därför uppstod följande frågeställningar:  
 

- Vid vilken lufthastighet genom dörrarna blir injektorverkan för dålig för en 
effektiv ventilering av rummet? 

- Vilken betydelse har placeringen av dörrarna i rummet för ventileringen? 

- Är 2 m3/s genomflöde en lämplig lägre gräns för effektiv ventilering i 
byggnader? 

För att undersöka detta användes SÄRFS utbildningscentrum där det fanns en möjlighet 
att genomföra försök 2002 med övertrycksfläktar genom flera rum. I figur 6 finns en skiss 
över lokalerna och placeringen av respektive rum.  
 

 
 
Figur 6  Placering av fläkt i räddningstjänstens utbildningscentrum. Fläkten 

placerades 1,8 m från dörren till det rum som leder fram till grovlektions-
sal.  
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Totalt användes 8 rum, inklusive övningshall där fläkten stod. . Först genomfördes försök 
därflöden uppmättes i dörrarna vid tre olika fläkthastigheter; tomgång, halvfart och full 
fart. Följande genomsnittliga hastigheter i standarddörrarna uppmättes: 
 
 
Tabell 3  Fläkt- och lufthastigheter. 
 

Fläkthastighet Lufthastighet i 0,8 x 2,05 m dörr Volymflöde 
(m3/s) 

tomgång 1,1 m/s  2,0 
halvfart 1,8 m/s 3,0 
full fart 2,6 m/s 4,3 

 
 
För att kunna observera injektorverkan i rummen genomfördes även försök med en färgad 
rökpatron och plastband. Rökpatronen fick brinna upp och röken ansamlades i det rum 
som observerades. Syftet med plastbanden var att dessa fladdrade i vinden och 
visualiserade på det viset luftens riktning i lokalen. I figur 7 visas det grundläggande 
flödet genom byggnaden. I princip uppnåddes samma flödesbild vid alla fläkt-
hastigheterna. På samma sätt som i betonghuset observerades att det blir ett tydligt stråk 
med luftflöde via dörröppningar. Om dörrarna sitter på motsatta väggar blir flödesstråket 
lite bredare än dörren och det uppstår ett sekundärt injektorflöde i resterande delar av 
rummet. Om flödeshastigheten är högre i ena dörrhalvan så blir injektorverkan högre i 
den delen av rummet. I ”döda” rum, (dvs endast en dörr), som står mitt emot en dörr-
öppning med luftström blir det inflöde i den nedre delen av dörröppningen samtidigt som 
det blir utflöde i dörrens övre del. Det kan uppstå situationer där väldigt lite eller till och 
med inget luftutbyte sker i ett rum med en öppen dörr. Ett sådant fall är när luftströmmen 
passerar parallellt med dörröppningen (t ex rum i en korridor). När luftflödet kommer 
relativt rakt på så blir det en luftväxling i rummet på det sätt som beskrevs tidigare. Om 
dörrarna sitter nära varandra i samma vägghörna så uppstår ett kort stråk med luftflöde 
mellan dörrarna och det uppstår ett svagt injektorflöde i övriga delar av rummet.  
 
Försök gjordes med rökpatroner för att undersöka hur luftströmmarna överensstämmer 
med den bild som uppnåddes med plastbanden vid olika fläkthastigheter. Försök gjordes i 
de rum där man bedömde att man hade den sämsta luftväxlingen. Ett sådant var grov-
lektionsrummet där dörrarna stod nära varandra i samma hörn samt duschutrymmet där 
dörrarna också stod nära varandra. Grovlektionssalen var betydligt större än dusch-
rummet, 138 m3 jämfört med 34 m3. En rökpatron med orange färg fick brinna i 
65 sekunder innan fläkten startade. I tabell 4 anges uppskattade tider när ungefär 80 – 
90 % av röken var borta ur respektive rum. 
 
Tabell 4  Tiden det tog att ventilera 80 – 90 % av röken i respektive rum vid två olika 

fläkthastigheter.   
 
Försök nr Fläkthastighet Grovlektionsall 

min:s 
Dusch 
min:s 

Omklädningsrum 
min:s 

1 tomgång (1,1 m/s) 6:30  3:10 0:17 
2 fullfart (2,6 m/s) 2:20 0:50 0:07 

 
 
Försöken visar att dörrarnas inbördes placering i ett rum är väldigt viktigt för hur effektivt 
rummet kan ventileras. Om luftströmmen går rakt igenom hela rummet (typ dörrar på 
motsatta väggar) har fläkthastigheten ingen avgörande betydelse. Om luftflödet däremot 
går en kort sträcka (dörrarna står nära varandra i ett hörn) är 1 m/s i dörren för låg 
hastighet för att uppnå en effektiv ventilering. En lufthastighet i dörren på över 2 m/s 
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krävs för att uppnå tillräcklig effekt. Rummets storlek (volym) har också en stor betydelse 
för hur effektivt röken ventileras bort. 
 

 
Figur 7  Bilden visar luftströmmarna genom byggnaden. Den tjocka linjen 

markerar huvudluftströmmen och de smalare illustrerar sekundära flöden 
i olika rum.  

 
 
2.3 Resultat från försök i lång korridor 
 
Syftet med försöken var att undersöka inverkan av långa korridorer på flödeshastigheten 
och om man kunde öka flöde och tryck genom att placera en extra fläkt inne i korridoren. 
Tidigare försök har nämligen visat att om man seriekopplar fläktar utanför en byggnad så 
blir tryck och flödesökningen ganska liten.  
 
Syftet var också att undersöka om det gick att uppnå någon injektorverkan inne i kontoren 
som var placerade längs korridoren. Inga frånluftsöppningar fanns i kontoren men 
dörrarna till rummen stod öppna. För försöken användes SP Brandtekniks kontorslokaler. 
Försöksserien delades upp i fyra olika moment: 
 

1) En fläkt placerad utanför slussen till korridoren och en frånluftsöppning i 
korridorens slut (se figur 8). 

2) En fläkt vid sluss och frånluftsöppning vid fikarum och korridorens slut  
3) En fläkt vid sluss och frånluftsöppning vid fikarum  
4) Fikarummets dörr stängdes och en extra fläkt placerades inne i korridoren 

ungefär 57 m från den andra fläkten, samma frånluftsöppning som i 1). 
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Figur 8  Planskiss över SP Brandtekniks kontorsdel där försök med övertrycksfläkt 

genomfördes.  
 
I första försöksserien uppmättes en hastighet i korridoren före fikarummet på 1,4 – 
1,6 m/s. I korridoren, som låg efter fikarummet uppmättes en hastighet på 1,6 – 1,7 m/s. 
Resultaten visar att det finns en hel del stötförluster i korridoren eftersom teoretiska 
beräkningar, som inkluderar friktionsförluster längs korridoren, indikerar att hastigheten 
borde ligga närmare 5 – 6 m/s. Under försöket var dörrarna till kontorsrummen stängda 
(förutom i de fall när vi undersökte om man kunde uppnå någon injektorpåverkan när 
luftströmmen passerade ett öppet kontor). Trycket i korridoren nedanför fikarummet 
uppmättes till 9,8 Pa (medelvärde över 2 min; se mätpunktens placering i figur 8). När 
luftströmmen nådde fram till fikarummet fortsatte den vidare förbi fikarummet utan att 
lösas upp. Svaga luftströmmar i motsatt riktning längs långväggen i fikarummet 
observerades.  
  
I andra försöket öppnades dörren till slussen i fikarummet. Detta medförde att hastigheten 
i korridoren bortom fikarummet sjönk till 0,9 – 1,1 m/s. Trycket i korridoren bortom 
fikarummet sjönk till 7,2 Pa (medel 3 minuter). Hastigheten i dörren i fikarummet upp-
mättes till 1,6 – 1,8 m/s.  
 
I tredje försöket var dörren till slussen i fikarummet öppen, se figur 8, men frånlufts-
öppningen längst bort i korridoren var stängd. När fläkten startade så strömmade huvud-
flödet i korridoren omedelbart ut genom slussen i fikarummet. Samtidigt tog det ungefär 
30 sekunder att etablera tvåvägsflöde i korridoren bortom fikarummet (”blindtarmen”), se 
figur 9. I ”blindtarmens” nedre del hade vi flöde mot slutet av korridoren och i övre delen 
hade vi svagt flöde tillbaka mot fikarummet. Hastigheterna i korridoren uppmättes mellan 
0,2 – 0,5 m/s. Det fanns tendens att flödeshastigheten sjönk ju längre bort i korridoren 
man kom.  

Mätning av statiskt tryck  

Tilluftsöppning: en 
sluss med två dörrar 
1 x 2 m 

Kontor: 3 m 
brett, 4 m lång 
och 2,5 m högt 

Fikarum: 14,5 m 
långt, 4 m brett och 
2,5 m högt.  

Frånlufts-
öppning: 
fönster 1.5 m 
brett och 1,2 m 
högt 

Frånluftsöppning i 
fikarum: sluss med 
två dörrar 1 x 2 m 

42 m 31 m 

87,5 m 

Korridor 87,5 m lång, 1,55 m bred och 2 m hög 

Stängd 
korridor 

Fläkt 
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Figur 9  Bilden visar hur ett sekundärt tvåvägsflöde uppstår i korridoren bortom 

fikarummet (”blindtarmen”) och huvudflödet går ut genom slussen i 
fikarummet. 

 
 
I fjärde försöket användes två fläktar (se figur 10). Den ena fläkten stod utanför sluss-
dörren och den andra fläkten placerades 3 - 4 meter nedanför fikarummet.  
 
Hastigheten i korridoren nedströms fikarummet ökade från 1,6 – 1,7 m/s till 2 – 2,2 m/s. 
Det statiska trycket ökade från 9,8 till 12 Pa. Det innebär att volymflödet har ökat från 
5,5 – 5,8 m3/s till 6,8 – 7,5 m3/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10  I fjärde försöksserien placerades en fläkt inne i korridoren. 
 
 
Försöken i korridoren visar att det inte finns någon praktisk anledning att placera en extra 
fläkt inne i korridoren. Ökningen är inte mer än 20 – 30 % i tryck och flöde. Däremot är 
det en lösning att använda en extra fläkt i långa korridorer för att styra upp flödet.  
Beräkningar och delvis försök visar att det inte finns några praktiska begränsningar när 
det gäller längden på korridorer. Friktionen mot väggar har ingen avgörande betydelse. 
Det som har större betydelse för flödet i korridoren är antalet utskjutande detaljer som 
pelare, ventilationskanaler eller innedörrar.  
 
Försöken visar att korridorens längd inte har en avgörande betydelse för lufthastigheten 
av sekundära luftflödet i korridoren. Det som avgör om det uppstår ett sekundärt tvåvägs 

Fikarum 14,5 m 
långt, 4 m brett och 
2,5 m högt.  

Frånluftsöppni
ng fönster 1,5 
m brett och 1,2 
m högt 

42 m 31 m 
87,5 m 

Mätning av statiskt tryck  

Korridor bortom 
fikarummet 
(”blindtarmen”) 

fläkt  fläkt  
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flöde i en ”död” korridor (”blindtarm”) är först och främst riktningen på huvudflödet mot 
den döda korridoren. Om huvudflödet passerar vinkelrätt i en korridor så uppstår det inga 
sekundära tvåvägs luftflöden. Detta observerades i samtliga försök eftersom det fanns en 
annan ”blindtarm” vinkelrätt mot huvudflödet strax bortom tilluftsöppningen, se figur 8. 
Fördelen med tvåvägs luftflöde i död korridor är att korridoren ventileras, även om det 
kan ta tid. Nackdelen är om det inte finns någon rök i den döda korridoren. Röken kan då 
transporteras dit, men den kommer emellertid att så småningom ventileras bort.  
 
2.4 Resultat från försök i trapphus 
 
Försök gjordes 2002 i ett trapphus med en brand i en ”lägenhet”. Syftet med försöken var 
att undersöka om branden påverkas (ökar i intensitet) när ventilering av angränsande rök-
fyllda trapphus påbörjas, se figur 11. Frånluftsöppningen bestod av en taklucka i trapp-
huset där dörren till lägenheten stod öppen.  

 
Figur 11  Bild på trapphus där försöken genomfördes i Lulehuset. 
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Figur 12  En skiss över trapphus och ”lägenhet” på andra våningen (Lulehus). 

Trapphuset var 3 våningar högt med en taklucka placerad centrerat i 
trapphuset.  

 
 
Försöken genomfördes på SÄRFs övningsfält i det så kallade Lulehuset. En fläkt 
placerades utanför dörröppningen till trapphuset och en brand bestående av träpallar inne 
i lägenheten som fanns på andra våningen anlades. Gastemperaturer mättes 2,2 m nedan-
för taket i trapphuset som var tre våningar högt och i taket inne i lägenheten som var 2,8 
m högt (se figur 12). Takluckan som var 1,75 x 1,25 m var placerad i centrum av trapp-
huset. Lägenheten var 8 m lång och 5 m bred med en mellanvägg. Totalt 10 träpallar 
placerades bredvid mellanväggen inne i lägenheten (se figur 13). Branden anlades med 
remsor av tidningspapper. Branden utvecklades och rökfyllde trapphuset i höjd med 
lägenheten. Efter fem och en halvminut, när trapphuset var rökfyllt, öppnades takluckan 
och fläkten startade med 80 % av högsta effekt. I första försöket öppnades luckan fullt ut 
och i andra försöket öppnades den till en tredjedel. En rökdykare befanns sig i lägenheten 
för att observera förändringar i neutralplanet (nollplanet) och brandens intensitet. Rök-
dykaren observerade även om förändringar inträffade i tilluftsströmningarna när fläkten 
startade.  
 
I första försöket rapporterade rökdykaren att när luckan öppnades blev brandgaslagret 
mer vågigt och han såg rök gå in mot branden. Han märkte ingen ökad värmepåverkan 
jämfört med tidigare försök eller observerade någon synlig påverkan på branden. Detta 
stöds av de temperaturmätningar som gjordes inne i brandrummet.  
 
Temperaturmätningarna visar att branden utvecklades snabbare i andra försöket och den 
blev mer intensiv. Det kan ha två förklaringar. Väggarna var fortfarande varma från första 
försöket, som gjordes på förmiddagen, och bränslet bedömdes vara luftigare. Rökdykaren 
observerade svartare rök i rummet och att det var svårare att tyda neutralplanet jämfört 
med tidigare. Bränslet tog slut mycket fortare; redan 10 minuter efter tändning började 
den avta kraftigt. Rökdykaren rapporterade att fläkten hade större inverkan på neutral-
lagret jämfört med tidigare. Neutralplanet sjönk tydligare i andra försöket.  
I slutet av andra försöket öppnades ett fönster (se placering i figur 12) på lägenhetens 
gavel för att se om det var möjligt att ventilera både trapphus och lägenhet samtidigt. Det 
visade sig inte vara några problem.  
 

Trapphus –  3 x 3 m - 3 
våningar  

 

5,15 m 2,80 m 

4,95  m 
10 träpallar 

Dörr 1 x 2 m 

fläkt 

   Takhöjd 2,80 m 
 

Mellanvägg 

1 m 

1 m 

fönster 1,2* 0,90 m 
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Rökdykaren undersökte luftströmmar inne i lägenhet när luckan var öppen i trapphuset 
och fläkt inställd på 80 % av maxeffekten. Inga flöden observerades inne lägenheten. 
Temperaturen i det varma brandgaslagret var 400 – 500 ºC innan fläkten startade. Brand-
gastemperaturen påverkades inte nämnvärt efter att fläkten startade. Temperaturen vid 
takluckan påverkades kraftigt när takluckan öppnades och när fläkten startade, se figur 
14.  

 
 
Figur 13  Brandbelastningen som användes vid försöken bestod av 10 träpallar som 

placerades bredvid en mellanvägg inne i rummet.  
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Figur 14  Uppmätt brandgastemperatur vid takluckan i trapphuset. Takluckan 

öppnades efter 5:30 min:s från tändning och fläkten startade 5:45 min:si 
försök 1 och 6:10 min:s i försök 2.  

 
 
Försök med övertrycksfläktar i trapphus mot en brand i en lägenhet med dörren öppen 
och ingen frånluftsöppning, visar inga tydliga tecken på försämrad situation i brand-
rummet. Neutralplanet påverkas mer med liten öppning jämfört med en stor öppning. 
Försöken visar att ventilering vid låga varvtal påverkar situationen positivt inne i trapp-
huset. Det medför ingen omedelbar fara att använda fläktar (lite över tomgång) direkt vid 
ankomst. 
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3  Övertryck i angränsande utrymmen 
 
Räddningstjänsten behöver ibland åstadkomma ett övertryck i en del av en byggnad för 
att hindra brandgasspridning till angränsande lokaler. I förra projektet [1, 2] diskuterades 
olika metoder för att åstadkomma ett högt övertryck genom att ställa fläkten nära 
tillluftsöppningen. Det skulle man kunna göra genom att minska höjden på 
tilluftsöppningen (ytterdörren) och placera fläkten nära dörröppningen. Det teoretiskt 
högsta trycket som ansågs kunna uppnås var genom att ställa fläkten i ett hål som var lika 
stort som fläktens diameter. Det är dock praktiskt svårt att genomföra. Det finns ett 
alternativ; dörradaptern som ansluter dörröppningen till fläktkåpan. Grundprincipen är 
den samma som med ett hål i dörröppningen, nämligen hög inloppshastighet.  
 
För att undersöka detta gjordes ett antal försök i olika byggnader och vid olika 
förhållanden vid ytterdörren. Den första försöksserien genomfördes i betonghuset 1998 
som beskrevs i kapitel 2. Den andra försöksserien genomfördes 2002 i ett stålhus som 
byggdes i SPs brandhall. 
 
3.1 Försök i betonghus utan frånluftsöppning 
 
Två försöksserier genomfördes med övertryck i betonghuset. Fönstren hade stängts med 
påspikade skivor på ingjutna fönsterramar. Fyra små öppningar med skjutluckor var 
stängda. I första försöksserien ställdes fläkten ungefär 1,8 m från en öppen ytterdörr (0,87 
x 2,04 m). I den andra försöksserien placerades en spånskiva med ett utsågat hål som 
hade samma diameter som fläkten (0,6 m). Fläktkåpan placerades sedan i hålet.  
 
Två fläktar med olika motorstyrka, 5,5 respektive 6,5 hästkrafter (HP) och primärflöde 5 
m3/s respektive 5,7 m3/s, men med samma diameter på kåpan 24” (0,6 m) användes i 
försöken. Det statiska övertrycket som fläktarna åstadkom i byggnaden uppmättes med 
tryckmätare på bägge våningsplanen. Dessa värden användes för jämförelse med 
beräkningar baserad på följande ekvation från Ingason och Fallberg [2]: 
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där ∆P är övertryck i Pa, ρ0 är luftdensitet i kg/m3, Qp är fläktens primärflöde i m3/s, D0 

är fläktens diameter i m, H är dörrhöjden i m och x=AF/AT är kvoten mellan frånluftsarea, 
AF, i m2 och tilluftsarea, AT. I vårt fall är x=0 eftersom det inte finns någon frånlufts-
öppning.  
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I tabell 5 visas uppmätta och beräknade övertryck i betongbyggnaden vid olika 
placeringar av fläktarna, Qp=primärflöde, D0=diameter, H=dörrhöjd, 0ρ =luftdensitet. 
 
Tabell 5 
Mot en ytterdörr 0,87 x 2,04 m Nedre plan 

(Pa) 
Övre plan 

(Pa) 
Beräkning 

enligt 
ekvation (1) 

(Pa) 
5,5 HP - Qp=5 m3/s, D0=0,6 m, 

H=2,04 m, 0ρ =1,25 kg/m3  
25 24 17 

6,5 HP - Qp=5,7 m3/s, D0=0,6 m, 
H=2,04 m, 0ρ =1,25 kg/m3 

34 27 22 

Mot ett hål i ytterdörr     
5,5 HP - Qp=5 m3/s, D0=0,6 m, 

H=2,04 m, 0ρ =1,25 kg/m3 
188 185 195 

6,5 HP - Qp=5,7 m3/s, D0=0,6 m, 
H=0,6 m, 0ρ =1,25 kg/m3 

248 242 254 

 
Försöken visar att motorstyrkan har en betydelse för hur högt övertrycket blir. 
Placeringen av fläkten är också viktig och hur dörren är täckt. Högsta trycket uppnås 
genom att placera fläktkåpan inne i ett hål i dörröppningen (dörren täckt med skiva med 
ett hål som har samma diameter som fläktkåpan).  
 
3.2 Försök i stålbyggnad utan frånluftsöppning 
 
Försök för att mäta övertryck i en lokal utan frånluftsöppning genomfördes i en stål-
byggnad vid SP Brandteknik. Stålbyggnaden hade måtten 12,5 m lång, 8 m bred och 5 m 
hög. En port med skjutdörr fanns i mitten på ena kortsidan. Öppningar med måtten 2,5 x 
2,3 m2 (b*h) samt en vanlig dörr med måtten 0,9 m x 2,04 m användes. Mätningar som 
gjordes visade på att stålbyggnaden var relativt tät. Det uppmätta läckaget var 0,112 m3/s 
vid 50 Pa övertryck och 0,25 m3/s vid 100 Pa övertryck.  
 
I första försöksserien placerades fläkten på olika avstånd från dörren. 24” (0,6 m) fläktar 
med 5,5 HP respektive 6,5 HP användes vid försöken. Fläktarna placerades med ett jämt 
intervall på 0,25 m mellan 0 och 2,25 m från dörren. Syftet var att undersöka lämpligaste 
placering för att skapa ett övertryck i en lokal utan frånluftsöppning där fläkten placeras 
utanför en vanlig dörr som inte är täckt på något sätt eller där man inte använder en dörr-
adapter. I figur 15 visas resultaten från försöken. Högsta trycket uppmättes på avståndet 
0,5 m ifrån dörröppningen. Det är också tydligt att motorstyrkan har en betydelse för 
vilken nivå trycket hamnar på. Högsta trycket som uppmättes var på 52 Pa för 6,5-HP 
fläkten och 41 Pa för 5,5-HP fläkten. På ett avstånd som motsvarar dörrhöjden, dvs 
omkring 2 m, ligger trycket runt 12 – 16 Pa, vilket avviker betydligt från högsta trycket.  
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Figur 15  Uppmätt övertryck i lokalen beroende på fläkttyp och avstånd från dörren. 
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Figur 16  Uppmätt övertryck i lokalen beroende på fläkttyp och avstånd från en 

öppning som är 0,9 m x 1,03 m. 
 
Försök gjordes också där man delvis täckte dörren med en skiva. En öppning som var 
0,9 m bred och 1,03 m hög användes. Två fläktar användes där avståndet varierades. Tre 
olika avstånd användes: 0 m (dvs strax intill tilluftsöppningen), 0,2 m och 0,45 m från 
tilluftsöppningen. Resultaten visas i figur 16. Högsta trycket uppmättes när fläkten 
placerades i dörröppningen, vilket överensstämmer bra med de teoretiska beräkningarna. 
Trycket sjunker sedan linjärt med avståndet upp till 0,45 m från öppningen. Detta 
samband förändras antagligen beroende på hur långt ifrån fläkten placeras.  
 
En fläkt placerade i en öppning som motsvarade fläktens kåpdiameter. Hålet sågades ut i 
en skiva som täckte dörröppningen. Fläktkåpan placerades sedan i hålet. I försöket med 
5,5 HP fläkten så uppmättes ett övertryck på 284 Pa (medel under 2 minuter) och med 6,5 
HP- fläkt så uppmättes ett övertryck på 303 Pa (medel 2,5 minuter). Eftersom 
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stålbyggnaden är tätare än betonghuset så blir övertrycket högre i stålbyggnaden. I 
stålbyggnaden blev högsta trycket uppmätt till 303 Pa med 6,5 HP-fläkten och hål i skiva 
jämfört med 248 Pa i betonghuset.  
 
Fläktar placerades framför en port med måtten 2,5 m bred och 2,3 m hög på ett avstånd på 
2,25 m. Fläktar med olika motorstyrka användes, 5,5 och 6,5 HP. Fläktarna placerades 
antingen enskilt framför porten eller parallellt. Lutningen på fläktkåpan varierades, dvs 
vinkeln mellan vertikalplan och kåpan. Övertrycket i lokalen uppmättes och resultaten 
visas i Tabell 6. Tabellen visar ingen tydlig tryckökning i lokalen när två parallella fläktar 
används jämfört med när endast en fläkt används. Däremot tenderar man att få högre 
tryck med lägre lutning på fläktkåpan, men skillnaderna är små. Fläkt med högre motor-
styrka tenderar att ge lite högre tryck.  
 
Tabell 6  Uppmätt övertryck med fläktar placerade 2,25 m från en port som har 

måtten 2,5 m x 2,3 m.  
 
Fläktuppställning Avstånd från 

porten (m) 
Motorstyrka 

(HP) 
Lutning på 

fläkt (o) 
Övertryck 

(Pa) 

En fläkt 2,25 5,5 10 12,8 
En fläkt 2,25 5,5 20 11,9 
En fläkt 2,25 6,5 7 13,1 
En fläkt  2,25 6,5 20 11,2 
Parallella fläktar 2,25 5,5 10 11,9 
Parallella fläktar 2,25 5,5 20 11,3 
 
Försöken visar att högsta uppmätta trycket uppnås genom att placera fläkten i ett hål i 
dörren. Ungefär samma effekt kan uppnås med hjälp av en dörradapter eftersom principen 
är den samma (hög ingångshastighet). En fläkt som placeras i ett fyrkantigt hål på ungefär 
1 m2 kan ge ett övertryck på 100 Pa förutsatt att byggnaden är relativt tät. Om det inte 
finns någon möjlighet att använda dörradapter eller skivor kan fläkten placeras ungefär 
0,5 m från dörröppningen. Övertrycket kan bli storleksordningen 40 – 50 Pa, förutsatt att 
byggnaden har liknande täthet som försökslokalen. 
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4  Försök med skärsläckare 
Syftet med försöken som genomfördes 2002 och som beskrivs i detta kapitel är att 
undersöka möjligheterna och begränsningarna när man kombinerar övertrycksfläktar och 
skärsläckare. Skärsläckarstrålens kastlängd, utseende och spridning av vattendroppar 
undersöktes med och utan tillsatsmedel av skum inblandat i släckvattnet. I samband med 
försöken med tillsatsmedel i släckvattnet undersöktes om man kunde se en ökad 
släckeffekt. Andra frågeställningar som diskuteras är:  
 

- Vilka inblandningsförhållanden krävs dels för att öka släckningseffektiviteten, 
och dels för bästa påföring av medlet mot branden? 

- Hur påverkas skärsläckarstrålens kastlängd när tillsatsmedel blandas i släck-
vattnet? 

- Kan man öka släckvattnets förmåga att transportera bort värme genom att blanda 
in tillsatsmedel? 

- Ökar släckvattnets förmåga att tränga in i fiberösa material? 

- Kan man minska riskerna för återantändning när man blandar in medlet? 

- Hur påverkas människan av eventuell ångbildning från vattendimman och 
riskerna med skärsläckarstrålen? 

- Finns det skillnader i kylförmågan hos skärsläckare och dimspik? 

 

4.1 Inverkan av tillsatsmedel på strålbilden 
 
För att utröna effekter av tillsatsmedel på skärsläckarstrålens uppbrott och strålens 
utformning och längd genomfördes försök i SP Brandtekniks lokal. Försöken gjordes med 
en 60 m slang och 300 bar vattentryck vid pumpen, vilket ger ett vattenflöde på 50 L/min. 
I figur 17 visas en bild från försöken i SPs hall.  
 

 
Figur 17  Försök med skärsläckarlansen för att utröna inverkan av tillsatsmedel på 

strålens uppbrott och kastlängd.  
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De inblandningar som användes var 3 % A-skum och 1 % ARC (Alkohol- resistent). För 
jämförelse genomfördes också ett försök utan tillsatsmedel. I alla försöken uppmättes 
avståndet fram till uppbrottet och i samtliga fall var det ungefär 7 m. Ingen märkbar 
skillnad observerades på strålens utformning och uppbrott med eller utan tillsatsmedel.  
 
4.2 Fördelning av vattendimma i olika lokaler utan 

brand 
 
Tre försöksserier genomfördes med skärsläckarlansen för att undersöka spridning av 
vattendroppar i olika rumsgeometrier. Ingen brand användes i försöken. Syftet var att 
undersöka om vattendroppar kan transporteras in i sidoutrymmen med öppen dörr. Första 
steget för att kunna svara på denna fråga är att göra försök och undersöka vart vatten-
dropparna tar vägen.  
 
4.2.1 Försök i betonghus  
 
I första serien, som genomfördes i betonghuset (se figur 2 och 3), placerades skär-
släckaren vid en ena långsidan av huset. Vattenfördelningen inne i byggnaden graderades 
enligt en fyragradig skala: 
 

1) mycket vått (synliga och relativt stora droppar – aerosoler) 

2) vått (det känns på händer och ansikte, men svagt synligt) 

3) torrt (på gränsen att vara torrt men känns ändå lite fuktigt) 

4) helt torrt (det råder ingen tvekan – inga droppar) 

Två försök gjordes med skärsläckaren där det ena försöket gjordes i kombination med 
övertrycksfläkt. Övertrycksfläkt placerades strax innanför dörren till betonghuset (se 
placering i figur 19) för att se om den kunde påverka fördelningen av vattendropparna 
inne i byggnaden.  

 
Figur 18  Försök 1: Skärsläckarlansen placerades 1,4 m över golvnivå enligt figuren 

ovan. Siffrorna anger en gradering på vattenfördelningen i rummet. 
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Figur 19  Försök 2 : Ett undertryck skapades i byggnaden genom att placera fläkten 

strax innanför dörröppningen (till höger i bild). Siffrorna anger en 
gradering på vattenfördelningen i rummet. 

 
 
I första försöket placerades skärsläckarlansen 1,4 m över golvnivå enligt den uppställning 
som visas i figur 18 och 19. Strålen riktades tvärs över huset som är 10 m brett. Strålen 
bröts upp ungefär 6 m från inloppet. Det fanns två rum anslutna till lokalen, se figur 18. 
Det ena var det så kallade sidorummet (till vänster) och det andra rummet fanns på höger 
sida. Det fanns en öppen dörr med måtten 1 m x 2,11 m anslutna till båda rummen. I figur 
18 kan vi se hur vattenfördelningen blev enligt den gradering som angivits tidigare (se 
gradering i siffror i figur 18 och 19). Det rum som strålen passerade igenom blev väldigt 
blött medan angränsande rum blev relativt torra. En observatör stod i sidorummet 
(vänster) under försöket för att observera om det kom in några vattendroppar i rummet. 
Observatören kunde observera och känna lite fukt i luften men väggar och tak såg torra 
ut. Tröjan som personen hade på sig blev dock blöt. Enligt den gradering som användes 
så bedömdes det vara en tvåa. I det andra rummet (höger) bredvid så observerades endast 
små droppar vid dörröppningen och man kunde observera en liten fläck på golvet strax 
utanför dörröppningen. Andra försöket var identiskt med första försöket, förutom att ett 
undertryck skapades inne i byggnaden genom att öppna två luckor på bägge sidor av 
skärsläckaren och placera fläkten strax innanför dörröppningen, se figur 19. Det blev lite 
mer vattendroppar som transporterades till det högra rummet. Den person som stod i 
sidorummet (vänster) blev blöt också i detta försök.   
 
4.2.2 Försök i trähus 
 
Försök gjordes i ett trähus som var 25 m långt och 4,6 m brett. Mitt inne i huset fanns en 
mellanvägg med en dörr som var 0,9 m bred och 2 m hög. Skärsläckarlansen placerades 
på ett stativ (1,4 m över golv) vid ena kortväggen på huset, mitt emot dörren i mellan-
väggen.  
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Figur 20  Försök i ett 25 m långt trähus med en mellanvägg och en dörr i mellan-

väggen. Bilden visar graderingen av vattendropparna i rummet. 
  
 
I de två första försöken riktades skärsläckarlansen lite uppåt vilket gjorde att strålen 
träffade mellanväggen strax ovanför dörren. Detta medförde att väldigt lite vatten 
passerade vidare genom mellandörren. Endast på de första 4 – 6 m observerades vatten på 
golvet. Stora delar av rummet där skärsläckarstrålen passerade, blev blött. När riktningen 
på strålen ändrades så att den gick rakt igenom dörren blev golvet blött på ett betydligt 
större område. Ett försök gjordes också med en fläkt placerad bakom skärsläckaren för att 
se om dropparna transporterades längre in i rummet. Det upplevdes som att dropparna 
transporterades längre, men skillnaden jämfört med tidigare försök var marginell. I 
figur 20 visas ungefärlig spridningsbild för försöket när strålen gick rakt igenom mellan-
dörren. 
 
4.2.3 Försök i stålbyggnad 
 
Försök gjordes också i stålbyggnaden som beskrivs i kapitel 3.2. Stålbyggnaden hade 
måtten 12,5 m lång, 8 m bred och 5 m hög. Skärsläckarlansen placerades nära ena väggen 
enligt figur 21. Hela lokalen blev fylld med små svävande vattendroppar inom 1- 2 
minuter. Ungefärlig fördelning av vattendropparna framgår av figur 21. 

 
Figur 21  Försök med skärsläckarlans i stålbyggnad på SP. 

2) 

1) 1) 2) 3) 

2) 

1) 

2) 

2) 
2) 

 



29 

 
De resultat som uppnås i kalla utrymmen får ej ses som direkt överförbara till brandrum 
vid en insats. Genom brandförloppets variationer kan stora skillnader uppstå av flöde i 
brandrummet samt utströmmande lågor och brandgaser. Vattendimma som trycks in i 
sidoutrymmen kommer i olika grad att påverka brandrummet. Även den syrereduktion 
som uppstår när vattendimma förångas kommer att få inverkan på brandutbredningen. 
Graden av påverkan kan skilja sig avsevärt mellan olika objekt och förlopp. 
 
4.3 Släckeffekt med tillsatsmedel i vattnet  
 
Försök genomfördes 2002 under SP-Brandtekniks möbelkalorimeter, med vars hjälp 
brandeffekt som funktion av tiden kunde mätas. På så sätt kunde man utröna kylnings- 
och släckeffekten av tillsatsmedel i släckvattnet. Här användes alltså inte skärsläckaren 
utan istället en vattenapplikator som har använts tidigare för att undersöka inverkan av 
frysskyddsmedel i sprinklersystem på brandeffekten [4]. 
 
Som brandkälla användes en träribbstapel, bestående av 12 lager om åtta trästavar (730 
mm x 40 mm x 40 mm). Träribbstapeln placerades på ett bord, som normalt används för 
provning av brandsläckare i enlighet med SS 1192, Brandmaterial - Handbrandsläckare, 
utgåva 6, 1985-11-15. Försöksuppställningen visas i figur 22. 
 

 
Figur 22  Försöksuppställning vid försök för att utröna inverkan av tillsatsmedel i 

släckvattnet på släckeffekten. En vattenapplikator placerades ovanför en 
träribbstabel och brandeffekten uppmättes för olika tillsatsmedel. 

 
Vattenapplikatorn bestod av 1” (25 mm) stålrör och var försedd med fyra stycken mun-
stycken med ett inbördes avstånd om 450 mm x 450 mm. Munstyckena var placerade 
cirka 150 mm ovanför träribbstapeln överkant. Munstyckena var av fabrikat Lechler med 
beteckningen 460.368.30.CA. De hade en spridningsvinkel på 120° och en minsta mun-
stycksöppning (diameter) om 0,70 mm. För att mäta och kalibrera påföringsmängden 
användes en kvadratisk balja med sidorna 730 mm.  
 
De tillsatsmedel som valdes ut för brandförsök redovisas nedan. Samtliga produktdata är 
hämtade från varuinformationsblad. Sammanställningen är dock bantad och om ytter-
ligare information önskas hänvisas till dessa källor.  
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SILV-EX® 
SILV-EX® är ett klass A skum som används i koncentrationerna 0,1-1 %. Just de låga 
koncentrationerna gör skumvätskan fördelaktig ur ekonomisk synpunkt (mindre 
förvaringsutrymmen, kostnader osv.).  
 
Towalex ARC Solvent free 
Towalex ARC solvent free är ett alkoholresistent filmbildande skumkoncentrat (AFFF-
AR) som kan användas på alla typer av brännbara vätskor. Skumvätskan innehåller 
varken några glykoletrar eller glykoler, vilket är fördelaktigt ur miljösynpunkt. ARC-
skummet sprids över ytan på polära vätskor och bildar en polymer film, som tillåter 
bildandet av ett skyddande skumtäcke ovanpå filmen. Filmen är ”självreparerande”, 
vilket innebär att om det blir hål i filmtäcket från t ex regndroppar, täpper filmen igen 
hålet av sig själv. Utdragen dräneringstid gör att skummet under längre tid behåller sin 
vattenhalt och minskar riskerna för återantändning. 
 
Skum verkar på flera olika sätt vid en släckningsinsats, beroende på inblandningsprocent: 
 
• Sänker släckvattnets ytspänning. 
• Utdragen dräneringstid gör att skummet under längre tid behåller sin vattenhalt och 

minskar riskerna för återantändning. 

• Skumvätskan skapar ett isolerande skumtäcke mellan bränsle och luft. 

• Skumvätskan håller tillbaka de brännbara ångorna och kyler bränslet 

 
Temper-s 
Temper-S är ett färdigblandat släckmedel och frysskydd baserat på en vattenlösning av 
kaliumacetat och kaliumformiat som är speciellt anpassat för att användas i högtrycks-
system. Temper-S är framför allt framtagen för att kunna användas i applikationer där det 
finns att frysskyddsbehov och finns tillgängligt för temperaturer ner till –40 ºC. Tillsats-
medlen fylldes i ett tryckkärl (nominell volym 150 L). Till tryckkärlet anslöts tryckluft 
via en tryckreduceringsventil. Genom att justera lufttrycket kunde önskat flöde erhållas.  
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Figur 23  Resultat från försök med olika tillsatsmedel i släckvattnet. 
 
 
I figur 23 visas hur brandeffekten påverkas av olika tillsatsmedel. För jämförelse 
användes vatten. Resultaten visar att Temper-S sänker brandeffekten med ungefär 17 % 
jämfört med vatten. Vid försöken visade det sig att andra tillsatsmedel inte hade någon 
mätbar inverkan på brandeffekten jämfört med vatten.  
 
4.4 Försök med tillsatsmedel i skärsläckare mot 

rumsbrand 
 
Syftet med försöken var att undersöka om man kunde öka släckvattnets kylförmåga och 
minska risken för återantändning. I tidigare försöksserie i laboratoriemiljö kunde man inte 
observera någon mätbar inverkan på brandeffekten förutom i försöket med tillsatsmedlet 
Temper-S.  
 
Tidigare erfarenhet vid användning av tillsatsmedel på insatser hos SÄRF indikerar att 
man tar bort ytspänningen och därmed ökar förmågan hos släckvattnets att tränga in i 
fibröst material. Ytterligare frågor som man ville få svar på var vilka inblandnings-
förhållanden som behövs för att få den bästa släckeffekten (kylning och återantändning). 
Dessutom ville man veta om kastlängden och spridningsbilden påverkas i brandrummet.  
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Figur 24   Totalt 12 spånskivor och en träribbstapel användes i varje försök. Branden 

antändes i ett kärl med heptan som placerades under träribbstapeln.  
 

 
Figur 25  Skärsläckarlansen placerades 1,27 m över golv och 6 m från den vägg i 

brandrummet som träffades av strålen.  
 
Försök med en skärsläckare genomfördes därför i Lulehuset 2002. I figur 24 och 25 visas 
placering av brandkälla och skärsläckarlans. Brandkällan bestod av en likadan träribb-
stapel som i laboratorieförsöken på SP, 12 lager om åtta trästavar (730 mm x 40 mm x 40 
mm) som placerades 0,4 m från väggen och 0,25 m från golv. Under träribbstapeln 
placerades ett kärl med heptan (3 liter vatten och 1 liter heptan). På väggar och tak runt 
om brandkällan monterades totalt 12 spånskivor (2,5 x 1,2 x 0,12 m). Dubbla skivor 
användes i det hörn där träribbstapeln stod. Den totala exponerade ytan blir då 30 m2 (10 
skivor). I figur 24 visas en bild på försöksuppställningen. Skärsläckaren (handlans) 
monterades på ett stativ (fixture) vid en vägg i en korridor som ansluts mot brandrummet, 
för att uppnå en kastlängd på 6 m, d.v.s. motsvarande uppbrottets längd. Höjden från golv 
till skärsläckarlansen var 1,27 m, se figur 25.  
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Till försöken användes en skärsläckare som var placerad på en bil. Trycket vid pumpen 
var 300 bar, varvtalet var 2500 rpm, slangens diameter var ½ tum. Slangens längd var 
30 m och den var kopplad till en handlans. Tillsatsmedel förblandades i 25 L dunkar som 
sögs upp i pumpen. De tillsatsmedel som användes var: 
 

• Temper-S  

• A-skum (0,3 % och 1 %) 

• ARC – skum (1 %) 

Temperaturer uppmättes på två olika platser i brandrummet och på två olika nivåer, 
0,15 m under tak och 1 m över golv. Placeringarna anges som punkt A respektive punkt B 
i figur 26. Punkt A var placerad ungefär 1,2 m från ytterväggen och 3,5 m från trapp-
huset. Punkt B låg bakom mellanväggen 1,33 m från båda ytterväggarna. 
 
De två första försöken genomfördes med enbart vatten. Vattenappliceringen startade 
10 minuter efter antändning samtidigt som man såg till att temperaturen i taket i punkt B 
hade uppnått 400 ºC. Vattnet påfördes under en period av 20 respektive 30 sekunder. 
Därefter genomfördes 4 försök med olika tillsatsmedel och inblandningsförhållanden. 
Branden blev inte helt släckt i något av försöken men i samtliga fall så dämpades den 
avsevärt. Påföringstiden var 20 sekunder i samtliga fall. Återantändningstiden bestämdes 
genom att tiden tills branden återfått 400 ºC i taket vid punkt B uppmättes. I tabell 7 finns 
resultaten sammanställda från försöken. I figur 27 finns samtliga resultat presenterade i en 
graf.  
 
Tabell 7  Sammanställning av de försök som har gjorts med skärsläckare och 

tillsatsmedel i Lulehuset. Totala vattenflödet var 50 liter/min. 
Försök nr tillsatsmedel Inblandnings-

förhållanden 
(%) 

Applicering-
stid 
(sek) 

Tid till 400 ºC 
efter påbörjad 
släckning 
(min) 

1 vatten - 20 2,7 
2 vatten - 30 7,3 
3 Temper-S - 20 3,4 
4 A-skum 0,3 20 4,3 
5 ARC 1 20 6,4 
6 A-skum 1 20 8,2 

  
 
Försöken visar att A-skummet har en betydelse för återantändningstiden (400 ºC i punkt 
B). Jämför man samma påföringstid och A-skum med två olika inblandningsförhållanden 
så ser man tydlig tendens att inblandningsförhållandet påverkar återantändnings-
processen. Utan A-skum tog det 2,7 min, med 0,3 % inblandning tog det 4,3 min och med 
1 % A-skum så tog det nästan dubbla tiden, 8,2 minuter. Även lutningen på kurvan 
indikerar hur snabbt branden återutvecklas. Långsammast återutveckling av branden finns 
bland de försök som har 1 % inblandning av tillsatsmedlen. Detta kan vara tecken på att 
mängden tillsatsmedel har en viss betydelse för återutvecklingen av branden.  
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Figur 26  Lulehusets andra våning på Guttasjön som användes vid försöken med 

tillsatsmedel i skärsläckare. 
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Figur 27  Temperaturer i mätpunkt B vid de olika försöken. 
 
 
I samband med försöken undersöktes inverkan av vattenångan på rökdykare. Två 
rökdykare låg bakom mellanväggen (på den sidan som punkt B finns, se figur 26), för att 
rapportera inverkan av vattenångan och hur de upplevde den såkallade 
”skållningseffekten”. Resultaten från deras upplevelse beskrivs i kapitel 4,6. 
 
4.4.1 Sammanfattning av försöken 
 
Efter arton försök kan man konstatera att en inblandning av skummedel mer eller mindre 
fördröjer återantändningstiden upp till 4 gånger. Om det vid en insats finns en begränsad 
vattenmängd kan det vara ett sätt att effektivisera insatsen. 
 
I de laboratorietester som SP utfört och som redovisats tidigare i rapporten bedöms 
brandsläckning i effektivitet utifrån kylning av branden med eller utan tillsatsmedel. 
Operativ brandsläckning bedömer helheten i effektivitet av använd mängd vatten från 
utvecklad brand tills man släckt glödbranden. Vilket skall beaktas när man läser samman-
ställningen. 
 
Detta innebär att den vattenmängd som träffar bränsleytorna snabbare och effektivare 
tränger in och kyler med mindre mängd vatten. Fördelarna kan sammanfattas med 
minskad risk för vattenskador samt ökad total effekt på den vattenmängd som finns 
tillgänglig under insatsen. 
 
4.5 Brandförsök på brandskolan i Kuopio Finland  
 
Hur angrips en brand i stora lokaler på bäst sätt? Den taktiska inriktningen vid brand 
inomhus är vanligtvis att lösa uppgiften med hjälp av rökdykarangrepp. Vad är riskerna 
med rökdykarinsats och vad finns det för andra alternativ för att påverka brandförloppet? 
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Skall inriktningen vara att lägga en begränsningslinje och försöka hålla den med yttre 
släckning och skydda omkringliggande byggander. Går det att kyla brandgaserna med 
skärsläckaren för att göra en brandgasventilation säkrare? 
 
Vilka taktiska metodval är rimligast i förhållande till riskerna? Vad skiljer sig mellan 
brand i större lokaler mot lägenheter? Den stora volymen och vanligtvis den högre tak-
höjden gör det svårt att bedöma brandgasernas temperatur i hela lokalen. Verksamhet och 
lagervaror kan påverka brandförloppet i lokalen. Brandgasfyllnaden går ofta lång-
sammare och sikten är ofta bra vid golvnivå. 
 
Ovanstående frågor låg till grund för att det under hösten 2003 genomfördes fullskale-
försök i en stor lokal på Finlands brandskola i Kuopio. Syftet var att undersöka 
kapaciteten hos skärsläckare respektive dimspik när det gäller kylning av brandgaser i 
stor lokal för att möjliggöra en brandgasventilation. Det bör nämnas här att dimspiken 
inte kunde appliceras i taket på grund av lokalens konstruktion. Försök gjordes även för 
att göra en säker brandgasventilation med övertrycksfläktar. I tidigare försök som 
genomförts har man arbetat direkt mot bränslekontrollerade eller ventilations-
kontrollerade bränder [5]. 
 
Före fullskaleförsöken uppmättes flöde och kastlängd med dimspik. Kalibreringsförsöket 
genomfördes i SPs brandhall. Liknande försök har gjorts med skärsläckaren, se kapitel 
4.1 och 4.2, där kastlängd och spridningsbild dokumenterades, se figur 17 - 21. 
Dimspiken höjdes upp till 4,5 m över golvnivå och dimspiken riktades uppåt med 30 
graders vinkel, se figur 28. Strålens bredd var som mest ungefär 2 – 3 m och man kunde 
observera vattendroppar som ramlade ner till golvnivå. Den uppmätta kastlängden var 
ungefär 9-10 m (koncentrerad vattenstråle som träffade golvytan). Efter 10 m kunde man 
observera finfördelade vattendroppar som fortsatter ytterligare 5 – 6 m.  
 
Trycket i brandfordonet (samma fordon som i Kupio försöken) var 10 bar och flödet 72 
L/min. Enligt tekniska data från tillverkaren så är vattenstrålen 3 m bred på ett avstånd 
motsvarande 8 m. Dimspiken ska ge 70 L/min vid 8 bars tryck enligt tillverkarens 
uppgift.  
 

 
Figur 28  Kastlängden på dimspiken med 30 grader anfallsvinkel uppmättes till 9-

10 m. Bortom 10 m fortsatte strålen som vattendimma upp mot 15-16 m. 
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På övningsfältet i Kuopio finns det en industribyggnad av containers med två större 
lokaler och ett flertal mindre utrymmen som är sammanhängande, se figur 29. I de två 
stora lokalerna har tak och väggar isolerats. Av dessa hade det större innermåtten 
27x8,45x7,90 m3 (l*b*h), som ger en volym av cirka 1700 m3. I lokalen fanns en stor port 
på 4 x 4 m med en gångdörr i den ena porthalvan på 2 x1m. Under porten var det en 
springa på 4 x 0,15 m. I andra ändan av lokalen fanns en gångdörr 2 x 1m och på ena 
långsidan fanns 3 öppningar som var 0,93 x 0,93 m. Under brandförsöken var, förutom 
springan under porten, gångdörren i porten och en öppning i sidan av byggnaden öppna. 
 

 
Figur 29  Försöken genomfördes i lokaler uppbyggda av containersystem vid den 

Finska brandskolan i Kuopio.  
 
För att uppnå en hög temperatur i brandgaserna användes ca 500 liter diesel i två kar med 
en sammanlagd yta av åtta kvadratmeter, se figur 30. Av byggnadstekniska skäl fick 
taktemperaturen högst gå upp till 600 oC. 
 
Mätningarna gjordes på flera olika platser i brandrummet. Två mätstaplar placerades 
enligt figur 31. Fem mätpunkter fanns på varje mätstapel. Ett plattermoelement placeras 
vid golvnivå och fyra 0,25 mm termoelement på olika höjder; 1 m, 3 m, 5 m och 7 m från 
golvnivå. Ett termoelement var placerat en meter över golv ungefär mitt i lokalen 2 m ut 
från vägg. Även statiskt brandtryck mättes inne i lokalen (7 m från golvet).  En video-
kamera filmade alla försöken. Den var uppställd så att golvtemperaturen och ett tidtagarur 
filmades och de utströmmande brandgaserna kunde läsas. Det var soligt och ungefär noll 
grader medfrisk byig vind från nordväst. Vindriktningen angivs som en pil i figur 31. 

 
Figur 30   Branden bestod av 500 liter dieselolja som hälldes i två kar med en 

sammanlagd yta på 8,3 m2 . Detta motsvarar en brand på ca 10 MW.  
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Figur 31  En plan- och sektionsskiss över lokalerna där försöken i Kuopio genom-

fördes. Planbilden till vänster visar placering av baljor och mätstaplar. 
Bilden till höger visar placeringen av brandluckor.  
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Totalt genomfördes tre försök där förutsättningarna varierade med hänsyn till antal och 
typ av släckanordning (skärsläckarlans, dimspik) samt ventilation. Resultaten som 
presenteras här gäller endast under de förutsättningar som var rådande under försöken. 
Alla försök pågick i 30 minuter. Övertrycksfläktar startades efter vattenappliceringen (ca 
20 min från tändning) samtidigt som rökdykare gick in och släckte branden i fall den inte 
var redan släckt. Syftet var att undersöka kombinationseffekterna av övertrycks-
ventilationen och skärsläckaren/dimspiken. I följande beskrivs varje försök och syfte. 
 
Försök 1  
Syftet var att undersöka vad en skärsläckare klarar av att kyla med 300 bar tryck och 
50 L/min. En handlans var placerad i den ena porthalvan. Handlansen var fixerad i ett 
stativ så att vattenstrålen inte skulle träffa termoelementen direkt, lutningen på 
handlansen var cirka 20o. 
 

Branden bestod av två kar med totalt 500 liter diesel med en sammanlagd yta av 8,3 m2 
(10 MW). Bensin hälldes i dieseln för att underlätta tändningen av karen. Tändningen 
genomfördes med hjälp av en gasollåga vid varje kar. Efter 2 min var hela lokalen fylld 
med tjock svart rök och 8 minuter efter tändning startades skärsläckaren. Då var den 
genomsnittliga temperaturen 430 oC 1 meter under tak. Cirka 1 minut efter skärsläckaren 
startat blev det en viss färgförändring i brandgaserna och temperaturen sänktes med 
40 oC.  
 
Efter ytterligare 1 1/2 minut blev färgen mer gråsvart på brandgaserna och temperaturen 
sjönk till 330 oC för att efter ytterligare 1 minut skifta mer mot gråvitt och en genomsnitt-
lig temperatur runt 300 oC 1 meter under tak för att sedan ligga mellan 270 till 350 oC 
under resterande tid som skärsläckaren kördes, se figur 32. Skärsläckaren kördes i 10 
minuter. 
 
De termoelement som var placerade 0,6 meter (mätpunkt 3) ovan golv visade en höjning 
på ungefär 60 oC när skärsläckaren kördes igång, se figur 33. Temperaturen låg på 
ungefär 80 oC vid start och stabiliserades sedan på ungefär 140 oC. Höjningen beror på att 
omrörning av brandgaser och vattenånga sker i hela brandrummet. Den totala vatten-
mängden i försöket var cirka 500 liter. 
 
Övertrycksventilationen startade 20 sekunder efter att skärsläckaren stängdes av. 
Fläktarna var placerade i gångdörr 2 (2 m2) och i sidoöppning 2 (0,9 m2) (se figur 31) och 
frånluftsöppningarna var fyra av de befintliga takventilatorerna (8 m2). Efter 4 minuter 
var sikten bra. 
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Figur 32  Uppmätta gastemperaturer 1 m under tak vid mätstapel 1 och 2 (se figur 
31) i första försöket. 

 
 

 
 
Figur 33  Uppmätta temperaturer 0,6 m över golv (mätpunkt 3) för tre olika försök. 
 
 
Försök 2 
Syftet med det andra försöket var att undersöka hur mycket effektivare det är med två 
skärsläckare mot att använda endast en för att kyla brandgaser i stor lokal. Två skär-
släckarlanser placerades i markplan med 20 graders lutning. Den ena lansen var placerad 
som tidigare i den stora porten, den andra i motsvarande gavel i gångdörr 2. Här blev det 
den dubbla mängden vatten 100 L/min och trycket vid handlansen cirka 260 bar.  
Branden bestod av 2 kar med totalt 500 liter diesel med en sammanlagd yta av 8,3 m2 (10 
MW). Bensin hälldes i dieseln för att underlätta tändningen av karen. Tändningen genom-
fördes med hjälp av en gasollåga. Efter 2 min var hela lokalen fylld med tjock svart rök. 
 
 

0

50

100

150

200

0 5 10 15 20 25 30

Tid (min)

G
as

 te
m

pe
ra

tu
r v

id
 g

ol
v 

(o
C)

Försök 1
Försök 2
Försök 3

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30

1 m under tak vid stapel 1
1 m under tak vid stapel 2

G
as

te
m

pe
ra

tu
r (

o C
)

Tid [min]

 



41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 34  Två skärsläckarlanser placerades i markplan med 20 graders lutning mot 

taket. Den ena var placerad som tidigare i den stora porten till höger i bild 
och den andra i gångdörr 2 i motstående gavel. 

 
Figur 35  Uppmätta gas temperaturer 1 m under tak vid mätstapel 1 och 2 i andra 

försöket. 
 
Innan skärsläckarna startade var den genomsnittliga temperaturen 1 meter under tak cirka 
500 oC. Ungefär en minut efter det att skärsläckaren startade blev det en färgförändring i 
de utströmmande brandgaserna och den genomsnittliga temperaturen sjönk till ungefär 
300 oC. Efter 2,5 minut hade färgen på brandgaserna övergått till gråvit nyans. Ungefär 
4 minuter efter start var den genomsnittliga temperaturen 1 meter under tak 90 oC och 
bränderna hade slocknat, se figur 35. Att branden slocknar kan i första hand förklaras av 
inertering av miljön i rummet och kylningen av brandens flammor. Inerteringen beror 
både på att förbränningen reducerar syrekoncentrationen, och att vattenånga bildas, vilket 
sänker syrekoncentrationen ytterligare. Kylningen av flamman beror på att vattnet som 
tillförs värms upp och förångas.  
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Temperaturen i mätpunkt 3, 0,6 m över golv, ligger på ungefär 80 oC strax före start. 
Temperaturen höjdes till ungefär 140 oC efter det att skärsläckarna startade för att sedan 
sjunka snabbt när branden släcktes, se figur 33.Totala vattenmängden i försöket var cirka 
1000 liter. 
 
Övertrycksventilationen startade 20 sekunder efter att skärsläckarna stängdes av. 
Fläktarna var placerade i gångdörr 2 (2 m2) och i sidoöppning 2 (0,9 m2,se figur 30) och 
frånluftsöppningen bestod av porten (8 m2). Efter ca 5 minuter var sikten bra. 
 
Försök 3 
Syftet med det tredje försöket var att bestämma hur effektiv dimspiken är när det gäller 
kylning av brandgaser. När de två dimspikarna hade varit igång i 11 minuter påbörjades 
ventileringen vertikalt med 4 fläktar placerade på en speciell fläktkärra, se figur 35. 
Konstruktionen ger möjlighet att parallell köra fyra konventionella övertrycksfläktar. 
 

 
Figur 35  Ventilering med fyra mobila fläktar på en fläktkärra. 
 
Förutsättningen var den samma som försök 1 och 2 men dessutom användes två dim-
spikar av typ attack. På grund av tjockleken på isoleringen och åtkomligheten kunde de 
inte placeras i taket. De uppmätta flödesvärdena var 72 L/min och 10 bar per dimspik. 
Den ena var placerad i markplan där skärsläckarlans 1 var placerad och med samma 
lutning, 20 grader. Tanken med den placeringen var att i ett verkligt läge få in vatten så 
snabbt som möjligt i lokalen samtidigt som resultaten kunde jämföras med skärsläckarens 
kylförmåga. Den andra dimspiken var placerat mer optimalt på cirka 6 meter höjd ungefär 
på mitten i motsvarande gavel.  
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Figur 36  Uppmätta gas temperaturer 1 m under tak vid mätstapel 1 och 2 i försöket 
med två dimspikar. Första dimspiken sattes in vid 10 minuter och ytter-
ligare en vid 15 minuter. 

 
Två kar med sammanlagt 500 liter diesel utan vatten användes (10 MW). Tändningen 
genomfördes med hjälp av en gasollåga och bensin. Efter 8 minuter påbörjades kylningen 
med dimspik 1. Efter 5 minuters körning kompletterades den med dimspik 2. 
Dimspikarna kördes tillsammans i 6 minuter, vilket innebär att dimspik 1 kördes i totalt 
11 minuter. Totalt användes1224 liter vatten i försöket. 
 
Den genomsnittliga temperaturen 1 meter under tak innan vattengivningen påbörjades var 
cirka 500 oC. En minut efter start hade temperaturen sjunkit ner till ungefär 470 oC, se 
figur 36. När dimspiken hade körts i 5 minuter och innan nästa blev inkopplad hade det 
blivit en viss färgförändring i de utströmmande brandgaserna. Redan 1 minut efter nästa 
dimspik blev inkopplad blev röken mer gråfärgad och temperatursänkningen började öka. 
När brandgaskylningen varit igång i 8 minuter började röken bli mer vit i färgen och 
temperaturen hade sänkts till strax under 300 oC en meter under tak, se figur 36.  
Temperaturen i mätpunkt 3, 0,6 m över golv, var ungefär 100 oC innan den första 
dimspiken startade, se figur 33. När den första dimspiken startade ökade temperaturen vid 
golv upp till ungefär 185 oC när den andra dimspiken startade sjönk temperaturen relativt 
fort ner till 130 oC för att sedan successivt sjunka ner till ungefär 100 oC. När fläkten 
startade sjönk temperaturen ytterligare.   
 
Övertrycksventilationen startade 1 1/2 minut efter att dimspikarna stängdes av (syns som 
en kraftig pik i kurvan i figur 36). Fläktarna var placerade i gångdörr 2 (2 m2) och i sido-
öppning 2 (0,9 m2) (se figur 30). Frånluftsöppningen bestod av porten (8 m2). Efter ca 3 - 
4 minuter var sikten bra. Försök 1 med en skärsläckarlans (50 L/min) visar att kapaciteten 
för att kyla brandgaserna inte är tillräcklig för denna storlek på lokal, bränslemängd och 
bränsletyp. I försök 2 med två skärsläckarlanser (100 L/min) ökade kyleffekten tydligt. I 
inget av försöken observerades någon fukt på golvet i lokalen. 
I försök 3 med endast en dimspik erhölls ingen nämndvärd sänkning i temperaturen. När 
den andra dimspiken aktiverades 5 minuter efter den första och när båda kördes gav det 
ett betydligt bättre resultat. Det blev blött på golvet vilket visar att vattnet inte har 
förångats fullt ut i brandgaserna. 
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4.5.1 Sammanfattning av försöken 
 
Försöken visar att en skärsläckare påverkar brandgaserna i denna storlek av lokal. Med 
denna brandbelastning sänker den genomsnittliga temperaturen i brandgaserna en meter 
under tak till mellan 100-150 grader efter cirka 3 minuter. Temperaturen ligger ungefär 
där och pendlar under hela tiden som vattengivningen pågår. 
 
När sedan nästa försök gjordes med två skärsläckare ökar kyleffekten betydligt. Direkt 
när vattengivningen startar gick temperaturen ned, redan efter 1 minut hade temperaturen 
sänkts 150-200 grader i brandgaserna 1 meter under tak och efter 3 minuter var tempera-
turen så låg att det var möjligt att påbörja ventilering. Försöken visar också att det går att 
påbörja insatsen med skärsläckaren och påverka brandgaserna med temperatursänkning. 
Penetrering av brandgaser med vattendimma sänker risken för antändning av brand-
gaserna vilket gynnar fortsatt insats taktiskt sett. Fördelen med skärsläckaren är att 
insatsen kommer igång snabbt och vatten kommer in i brandlokalen utan att öppna upp 
och får in ytterligare syre medan man bygger upp en säker släckinsats. 
 
I försöken är skärsläckarna inställda med 20 graders vinkel uppåt för att strålen skall 
brytas upp och träffa den övre delen av brandgaserna i brandrummet. Strålarna var fast 
inställda under hela försöken. 
 
I en jämförbar insats skulle handlansarna kunnat variera vinkel på vattenpåföringen vilket 
skulle innebära effektivare träffytor mot initialbranden och heta ytor. Effekten av detta 
skulle med stor sannolikhet kunnat innebära att en skärsläckare ger en högre effekt med 
denna teknik. 
 
Finns det tillgång till två stycken skärsläckare ökar chansen betydligt för att lyckas och 
väljer insats befälet att använda rökdykare i insatsen kan denna insats fortsätta parallellt 
med att köra skärsläckare. Det är då viktigt att de som håller i lansen kan kommunicera 
med rökdykargruppen så att de inte kommer inom riskområdet för skärsläckaren. 
Alltså tänk på att skärsläckaren kan flyttas runt till olika positioner för att uppnå en 
maximal verkan med tanke på eventuella skärmande väggar eller höga maskiner som kan 
påverka kastlängden negativt. 
 
Det går att komplettera med dimspikar i de hål som skärsläckaren gjort när den används. 
Under försöken konstaterades det att en dimspik gav den ingen nämnvärd sänkning i 
temperatur fast den ger 40 % mer vatten än skärsläckaren. Den andra dimspiken hade 
placerats mer optimalt och när båda kördes gav det ett bättre resultat. Det visar att det är 
viktigt med placeringen av dimspiken för att få någon effekt beroende på spikens kast-
längd och droppstorlek. Det blev också blött på golvet vilket visar att vattnet inte 
användes optimalt. 
 
4.5.2 Diskussion kring försöken 
 
Det är svårt att göra en jämförelse mellan skärsläckare och dimspik eftersom det bör ses 
som ett komplement till varandra. Skärsläckaren är ett betydligt snabbare verktyg att 
komma igång med för att få in vatten i brandrummet eftersom den gör sitt eget hål in i 
byggnaden och att den skär igenom de flesta material och är uppkopplad och färdig för 
användning. Trycket i skärsläckaren gör att vatten kommer en bra bit in i utrymmet innan 
strålen bryts upp och de små vattendropparna kan fördelas och omvandlas till ånga. 
Hastigheten vid munstycket är cirka 220 m/s. Den ringa mängd vatten gör att risken för 
vattenskador är liten samtidigt som vattenmängden 50 l/min kan vara för liten för att klara 
av att kyla stora volymer. Vattenstrålen kan efter första penetreringen hållas i samman 
vinkel för att brandgaserna skall träffas och kylas effektiv. Efterföljande vatten kommer 
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att möta mindre tryckmotstånd vilket förlänger räckvidden och spridningen av vatten 
dimma. När effekt har uppnåtts kan positionerna varieras. Det går åt en brandman till 
varje handlans och det går bara att köra en lans per pump. Beträffande dimspik så kan en 
brandman köra flera dimspikar från en pump. Detta kan dock öka risken för vattenskador. 
 
4.6 Påverkan på människan 
 
Risker vid arbete med skärsläckare berör först och främst:  

1) Risker för skärsläckaroperatör och övrig personal. 

2) Generella risker på grund av skärsläckarstrålen för de personer som finns kvar 
inne i objektet. 

Inga försök har genomförts inom projekts ram för att undersöka minsta säkerhetsavstånd 
med skärsläckarstrålen men vi har varit i kontakt med tillverkare av skyddskläder för 
blästringsarbeten (TST Sweden AB i Kinna). Kontakter har även tagits med medicinsk 
expertis angående konsekvenserna om skärsläckarstrålen träffar vitala kroppsdelar.  
Enligt tillverkare av skyddskläder (TST) så bör riskerna vid arbete med skärsläckare delas 
in i två olika riskområden: 
 

1) Den ena vid arbete med skärningar med tillsatser med abrasiv. 

2) Den andra vid arbete med bara vatten. 

Risknivån beror på avståndet mellan skärsläckarmunstycket och den kroppsdel som 
träffas. Vid arbete med inblandning av abrasiv finns det i dag inga skydd som klarar 
påverkan från strålen på nära håll medan vid arbete med bara vatten finns både test-
metoder och skyddskläder framtagna.  
 
Det bör uppmärksammas att skador från skärande stråle (abrasiv för att öka den skärande 
förmågan-små metallflisar som tillsätts i vattenstrålen) kan ge små ytliga skador när 
strålen träffar kroppen på nära håll och de inre skadorna kan vara betydligt allvarligare 
jämfört med de ytliga skadorna. Det är således mycket viktigt att man upplyser om att 
skadorna man fått skett vid arbete med högtrycksutrustningar.  
 
De medicinska experter som vi varit i kontakt med säger att det enda att göra vid en 
olycka med skärskador på grund av skärsläckare är att ta sig till sjukhuset så fort som 
möjligt. Man skall informera sjukvårdspersonal om att man har varit utsatt för högt 
vattentryck och att abrasiv har använts. 
 
Nedan redovisas kort en beskrivning från försök som två rökdykare deltog i för att 
undersöka ”skållningseffekten”, se också kapitel 4.4. Tillsammans med försök och 
referensförsök uppgick antalet gånger rökdykare var inne i rummet till 12. Rökdykarna 
gick in ca en minut före start av skärsläckaren. Temperaturerna 1,5 m över golv där 
rökdykarna låg var omkring 300 oC. Rökdykarna upplevde miljön som extremt varm 
innan skärsläckaren sattes in. Efter att skärsläckaren startade upplevde rökdykarna först 
en kallare miljö sedan en ettappvis temperaturstegring. I inget av försöken var man 
tvungen att hastigt ta sig ut ur brandrummet men de var tvungna att lämna rummet på 
grund av ångbildningen. Vid inget av försöken upplevdes en ”skållningseffekt”.  
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5 Slutsatser  
Nedan sammanfattas de slutsatser som har dragits ifrån projektet kring övertrycks-
ventilation och skärsläckare. 
 
Antalet dörröppningar och den area som luftströmmen passerar samt andra hinder i en 
byggnad avgör om en ventilering är praktiskt genomförbar. Inverkan av yttre väderleks-
förhållanden och branden har också en stor betydelse. Fläktarnas konstruktion och motor-
styrka har en betydelse för effektiviteten. Försök med kall rök visar att dörrarnas inbördes 
placering i ett rum är viktig för hur effektivt rummet kan ventileras. Om luftströmmen går 
rakt igenom hela rummet (typ dörrar på motsatta väggar) har fläkthastigheten ingen 
avgörande betydelse. Rummets storlek är en viktig parameter för hur effektivt röken 
ventileras bort. 
 
Det finns inte några praktiska fördelar med att placera en extra fläkt inne i korridoren. 
Däremot kan man använda en extra fläkt i långa korridorer för att styra upp flödet.  
Det finns inte några praktiska begränsningar när det gäller längden på korridorer. Försök 
visar att friktionen mot väggar inte har någon avgörande betydelse. Det som har större 
betydelse för flödeshastigheten i korridoren är antalet utskjutande detaljer som pelare, 
ventilationskanaler eller innedörrar.  
 
I en korridor med en frånluftsöppning ungefär halvvägs inne i korridoren uppstår svaga 
sekundära tvåvägsflöden i korridorens blindtarm. Samtidigt får man ett väl etablerat 
huvudflöde vinkelrätt utifrån korridoren via frånluftsöppning eller annan ansluten 
korridor med frånluftsöppning.  
  
Användning av övertrycksfläktar i trapphus mot en brand i en lägenhet, där dörren till 
trapphuset står öppen och ingen frånluftsöppning finns försämrar inte situationen i brand-
rummet nämnvärt. Neutralplanet inne i lägenheten påverkas mer av en liten taklucka i 
trapphuset. Det är bättre med låga varvtal vid ventilering av trapphus och det är inga 
problem att i tidigt skede använda fläkten (lite över tomgång) förutsatt att det inte finns 
någon frånluftsöppning i lägenheten. 
 
Högsta övertryck utan frånluftsöppning uppnås genom att placera fläkten i ett hål i 
dörren. Ungefär samma effekt kan uppnås med hjälp av en dörradapter eftersom principen 
är ungefär densamma (hög ingångshastighet). Om det inte finns någon möjlighet att 
använda dörradapter eller skivor så bör fläkten placeras ungefär 0,5 m från dörr-
öppningen.  
 
Försök med skärsläckare i utrymme utan brand visar att det inte sker någon nämnvärd 
spridning av vattendroppar till angränsande rum. Vattenstrålen bör riktas mot det rum där 
vattnet ska verka. Det är viktigt att vara rörlig och rikta handlansen rätt för att kunna kyla 
brandgaserna eller släcka branden. För att få största effekt bör man samtidigt flytta 
angreppspositioner till olika delar av byggnaden.  
 
De resultat som uppnås i kalla utrymmen får ej ses som direkt överförbara till brandrum 
vid en insats. Genom brandförloppets variationer kan stora skillnader uppstå av flöde i 
brandrummet samt utströmmande lågor och brandgaser. Vattendimma som trycks in i 
sidoutrymmen kommer i olika grad att påverka brandrummet. Även den syrereduktion 
som uppstår när vattendimma förångas kommer att få inverkan på brandutbredningen. 
Graden av påverkan kan skilja sig avsevärt mellan olika objekt och förlopp. 
Laboratorieförsök med tillsatsmedel i släckvattnet visar ingen mätbar förbättrad släck-
effektivitet. Däremot visar försök med tillsatsmedel i vattnet att återantändningstiden 
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påverkas av valet av tillsatsmedel. Det innebär att man bättre kan utnyttja effekten av 
tillförd mängd vatten. 
 
För att undvika eventuella risker för kvarvarande personer bör man hålla skärsläckaren 
över axelhöjd och rikta den upp mot taket. 
 
Försök gjordes i en stor lokal för att undersöka kyleffekten på brandgaser, med både skär-
släckare och dimspik. Försök med en skärsläckare (50 L/min) visar en viss kyleffekt på 
brandgaserna för den storlek på lokal (1700 m3), de rådande ventilationsförhållandena, 
den bränslemängd (10 MW) och den typ av brand som användes vid försöken (diesel). 
När ytterligare försök gjordes med två skärsläckare (totalt flöde 100 L/min) med 
motsvarande förutsättningar som ovan, ökade kyleffekten betydligt vilket till slut ledde 
till att branden slocknade. Att branden slocknade kan i första hand förklaras av inertering 
av miljön i lokalen och kylningen av brandens flammor. I båda försöken med skär-
släckare observerades ingen fukt på golvet i lokalen.  
 
Försök med endast en dimspik (72 L/min) under motsvarande förhållanden som för skär-
släckaren visade ingen nämndvärd sänkning av temperaturen. När försök gjordes med två 
dimspikar (144 L/min) sjönk temperaturen från 450 ºC till 300 ºC efter 3 minuter när 
båda var igång. Det blev också blött på golvet i båda försöken vilket visar att vattnet inte 
har förångats fullt ut i brandgaserna.  
 
Skärsläckaren är ett betydligt snabbare verktyg att komma igång med. Det går att skära 
igenom de flesta material och den är uppkopplad och färdig för direkt användning. Det 
höga trycket i skärsläckaren gör att vattnet kommer längre in i utrymmet innan strålen 
bryter upp och de små vattendropparna kan omvandlas till vattenånga. Den vattenmängd 
som tillförs, 50 L/min, gör att risken för vattenskador är låg. Dimspiken har något högre 
vattenflöde, 72 L/min, men vattenstrålen har helt annorlunda spridningsbild. Den når inte 
lika långt in i utrymmet och en hel del vatten samlas på golvet, vilket indikerar att den 
vattenmängd som förångas inte är lika hög som för skärsläckaren.  
 
Det är svårt att göra en jämförelse mellan skärsläckare och dimspik eftersom det bör ses 
som ett komplement till varandra. Båda är fullt användbara för att kyla brandgaser med 
lite olika effektivitet. Skärsläckaren kräver en man till varje handlans och det går bara att 
använda en lans per pump. En man kan köra flera dimspikar och en pump kan driva flera 
dimspikar men det kan innebära att risken för vattenskador också ökar. Dimspiken tar 
ofta längre tid att koppla upp och kan vara svårare att applicera än skärsläckaren.   
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