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Sammanfattning 
 
Detta arbete syftar till att beskriva hur de yttre förutsättningarna vid ett brandscenario påverkar 
evakueringsfasen av utrymningen. Med de yttre förutsättningarna avses till exempel faktorer som: 
Röktäthet, rökens giftighet, lokalens utformning, lokalkännedom, skyltning och så vidare. Fokus har till 
stor del legat på att knyta ihop psykologiska och beteendevetenskapliga aspekter med tekniskt 
naturvetenskapliga. 
 
Sex försöksserier genomfördes där 8 försökspersoner skulle ta sig igenom en rökfylld lokal varvid 
gånghastigheten, beteenden och upplevelser registrerades. Lokalens utformning varierades med hjälp 
av möblering och flyttbara skärmar. Sammanlagt utfördes 6 försöksserier med varierande röktäthet och 
grad av belysning. Slutsatser som drogs av försöken och tidigare forskning var bland annat: 

 
 Resultaten visar att det är möjligt att hålla relativt hög gånghastighet även vid begränsad sikt. Den 

individuella skillnaden i gånghastighet är emellertid relativt stor. Ett förslag till generalisering 
presenteras i diagrammet nedan.  

.

Generalisering av gånghastighet som funktion av siktsträcka
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 Vid en siktsträcka på cirka 5 meter börjar andra sinnen än synen, främst känsel, få en större 

betydelse för utrymningen. Försökspersonerna känner sig fram längst med väggarna. Denna effekt 
är i princip fullt uttalad vid en sikt på 1-2 meter då utrymningsbeteendet liknar det vid obefintlig 
sikt. 

 
 Ljuskällor syns på betydligt längre håll än andra objekt och är därför ett  viktigt verktyg som kan 

användas för att få folk att kunna navigera genom röken. 
 

 Referenspunkter spelar en viktig roll vid navigering och utrymning. Att få lokalkännedom handlar 
till stor del om att lära sig känna igen dessa i en lokal. En metod för att uppskatta 
orienteringsförutsättningarna i en lokal vid begränsad sikt presenteras i resultatdelen.  

Förslag till ungefärlig 
normal spridning. 
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1 Bakgrund  
Detta arbete bottnar i ett intresse att bättre förstå de faktorer som påverkar möjligheterna att genomföra 
en utrymning genom en rökfylld miljö. Att göra en uppskattning av dessa möjligheter är ett komplext 
problem. Olika faktorer kan verka begränsande för möjligheterna att genomföra utrymning och vilken 
utav dessa som är mest kritisk i en viss situation kan vara svårt att avgöra. Exempel på ämnesområden 
som berörs när en nyanserad uppskattning av utrymningsmöjligheterna genom en rökfylld lokal skall 
göras är till exempel: 

• Toxikologi 
• Psykologi 
• Spatiell kognitionsvetenskap (Rumsuppfattning) 
• Fysiologi 
• Optik 
• Brandvetenskap 
 

På många utav de områden som berörs finns mer eller mindre kunskap. Forskningen är dock sällan 
direkt kopplad till brand och kan vara svår att direkt tillämpa i brandfallet. Vinsterna är därför stora 
med att jobba tvärvetenskapligt och hämta idéer från forskning inom näraliggande områden och 
anpassa dessa till brandfallet. 
 
 
1.1 Grundläggande förhållningssätt 
För att i projekterings- och forskningssammanhang hantera ett problem som är så pass komplext som 
utrymning av en rökfylld lokal, är det viktigt att ha en mental bild av problemet. Vilken denna mentala 
bild är får sedan stor betydelse för vilka faktorer som anses vara avgörande för säkerheten i en lokal vid 
brand och i slutändan hur lokaler utformas. 
 
De utrymningsmodeller som används vid brandteknisk dimensionering i dagsläget, är företrädesvis 
deterministiska (Sime 2001). Sime påpekar att de ”hårda”, tekniska, delarna dominerar forskningen på 
området. Utrymningen betraktas i det närmaste som en hydraulisk process där utrymningstiden 
huvudsakligen avgörs av enkelt mätbara fysikaliska storheter som till exempel gångavstånd, röktäthet 
och utrymningsvägarnas sammanlagda bredd. Detta betraktelsesätt är mest effektivt när det gäller att 
förutsäga utrymningsförlopp av lokaler med stor persontäthet där köbildning uppstår, till exempel 
idrottsarenor, nattklubbar och biografer. I brandscenarier med rökfyllda lokaler och/eller lägre 
persontäthet finns det dock anledning att misstänka att andra faktorer får betydligt större betydelse för 
utrymningsförloppet. Använder man de flödestekniska modellerna även i dessa fall riskerar dessa 
faktorer att hamna i skymundan.  
 
Det vanligaste sättet att bedöma utrymningsförutsättningarna vid brand är sannolikt att jämföra tiden 
till kritiska förhållanden med tiden det tar att utrymma en lokal. De utrymmandes reaktioner på 
branden tas med i beräkningarna i form av reaktionstider som är beroende av, till exempel, vilken typ 
av brandlarm som finns i lokalen. Detta sätt att se på problemet har den pedagogiska fördelen att 
jämförelsen mellan de två tiderna blir väldigt konkret. Nackdelen är att fokuseringen på 
schablonmässigt satta tider ofta blir stort i många regelverk (ref. DD240). Tiden till kritiska 
förhållanden beräknas ofta med hjälp av datormodell. Det brandscenario som väljs är oftast det ”värsta 
rimliga fallet” (Worst credible case). Därför är det inte helt ovanligt att den schablonmässigt satta 
varseblivningstiden till och med blir längre än tiden till kritiska förhållanden, vilket ju naturligtvis inte 
är rimligt.  För att komma tillrätta med denna typ av problem krävs ett holistiskt angreppssätt på 
utrymningsproblematiken där hänsyn måste tas till hur yttre stimuli som till exempel branden, lokalens 
utformning och beteenden påverkar utrymningen. En av de tyngst vägande anledningarna till att sådana 
analyser sällan görs i praktiken är att de är betydligt mer tidskrävande och därför blir alltför kostsamma 
i de flesta projekt. 
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I vissa sammanhang är det viktigt att andra faktorer än de rent fysiska tas med i analysen för att skapa 
en helhetsbild av problemet. Endast då kan man få svar på frågor av typen: Vilka yttre förutsättningar 
kan förväntas utlösa bestämda utrymningsbeteenden? Vilken åtgärd är mest effektiv för att förbättra 
evakueringsförutsättningarna i händelse av brand i en specifik lokal? Om brandskyddsåtgärder väljs 
med utgångspunkt från schabloner i regelverk riskerar man ofta att missa de kostnadseffektivaste och 
bästa lösningarna för den specifika lokalen. 
 
För att få med både de ”mjuka” och ”hårda” komponenterna av utrymningen skulle man förslagsvis 
kunna betrakta situationen vid evakuering genom rök som två processer i interaktion och konkurrens 
med varandra Evakueringsprocessen (EP) och den Fysiologiska påverkansprocessen (FP). 
 

• Med FP avses här huvudsakligen de slutgiltiga gränser för utrymningen som brandmiljöns 
påverkan på människan sätter i form av medvetslöshet eller oförmåga att fortsätta 
utrymningen. 

• I EP ingår till exempel : Siktförhållanden (röktäthet/belysning), Individuella förutsättningar, 
Lokalens överblickbarhet/skyltning, lokalens fysiska utformning, Individernas 
rörelseförmåga, psykologiska/sociala faktorer. 

 
Gränsen mellan dessa processer är långt ifrån knivskarp. Snarare går de in i och påverkar varandra, i 
vissa delar. Till exempel kan brandröken irritera ögonen och på så sätt leda till sämre 
evakueringsförutsättningar. Man skulle också kunna tänka sig att påverkan av giftiga ämnen i röken 
skulle leda till att förmågan att ta rätt beslut i utrymningssituationer sjunker. Forskning har dock antytt 
att denna effekt är relativt marginell (Purser 1995). 
 
1.2 Fysiologisk påverkan 
FP är relativt väl utredd genom medicinsk forskning. De ämnen i brandröken som har störst inflytande 
på processen är kartlagda och man kan med någorlunda precision förutsäga hur en given brandatmosfär 
kommer att påverka en person över tiden.  
Purser (1995) presenterar olika modeller för att beskriva FP vid brand. Purser delar upp påverkan i fyra 
olika delar.  

• Påverkan av sövande (narkotiska) gaser. 
• Påverkan på lungor och luftvägar av irriterande ämnen i röken 
• Värmepåverkan.  
• Ögonirritation. 

 
Med den ovan föreslagna uppdelning i FP och EP skulle den sistnämnda snarare räknas in som en 
försvårande omständighet i EP medan de tre förstnämnda kan leda till medvetslöshet och total 
oförmåga att utrymma och därför huvudsakligen räknas in under FP. (Arbetet kommer inte att behandla 
FP vid brand men för helhetens skull presenteras modeller för att uppskatta sådana effekter i Appendix 
A.) 
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1.3 Evakueringsprocessen  
Två grundläggande krav måste vara uppfyllda för att en effektiv evakuering skall kunna utföras, dels 
måste den utrymmande kunna finna en väg ut och dels måste denna väg vara framkomlig. Hinder i 
utrymningsvägen kan till exempel bestå av: 

• trängsel 
• smala passager  
• rökbarriärer 
• hetta 

Hinder av detta slag utlöser ofta någon reaktion hos den utrymmande som till exempel att krypa under 
röken eller välja en alternativ väg.  
 

1.3.1 Orienteringsförutsättningar 
Inom miljöpsykologin skiljer man på två olika sätt att finna rätt väg. Dels en spatial, konfigurativ, 
metod (SK) där man har en uppfattning om rummet som en mental karta och vet hur saker och ting 
ligger i förhållande till varandra och dels en mer rutt-betonad metod där man har vetskap om platser 
och vilka vägar som leder mellan dem (Lawton 1996). Se även figur 1:1 nedan. Lawton påpekar att 
forskning visat att ökad lokalkännedom leder till att en mer SK-betonad metod används för att finna 
rätt väg.  
 
 
Figur 1:1 Två olika mentala bilder av hur man tar sig från punkt A till B.  
 
 
 
 
Spatial / konfigurativ bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutt betonad bild: 
 
 
 
 
 
Gemensamt för dessa två sätt att navigera sig genom ett utrymme är att det krävs referenspunkter som 
till exempel ”slutet av korridoren”, för att kunna orientera sig. 
 
Sime (2001) föreslår att tiden till reaktion vid en brand borde stå i proportion till hur stor överblick den 
utrymmande har över lokalen. Graden av överblickbarhet ”Visual Access” uppskattas genom att dra 
räta linjer till de punkter som kan anses viktiga som referenspunkter. Ett liknande koncept skulle 
förslagsvis kunna användas för att uppskatta tillgången till referenspunkter vid utrymning.  
 
För att analysera överblickbarheten över en lokal kommer givetvis även siktförhållanden vid brand in 
som en viktig pusselbit. 

A B 

Gå till 
korridoren 

Gå till 
höger i 
slutet av 
korridoren 

Gå till 
vänster 
precis efter 
andra 
väggen 
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1.3.2 Siktförhållanden 
Sikten i brandrummet påverkas negativt av två faktorer. Dels absorberas och reflekteras ljus utav 
rökpartiklarna så att siktsträckan minskar och dels irriteras ögonens slemhinnor av ämnen i röken vilket 
leder till tårflöde och reflexmässiga ögonblinkningar (laryngospasmer). Viktiga parametrar för sikten i 
brandrummet är också belysning och ett föremåls kontrast mot bakgrunden. 
 
Röktäthet 
När en ljusstråle tillryggalägger en viss sträcka genom rök sprids och dämpas strålen av rökpartiklarna. 
Detta gör att ljusintensiteten avtar exponentiellt med avståndet till ljuskällan. Om vi antar att 
ljusintensiteten efter en meter är 50% av den ursprungliga så är den alltså 25% efter 2 meter och så 
vidare. För att mäta röktätheten finns en rik flora av enheter. De tre vanligaste är kanske: 
deciBell/meter (dB/m) även kallad Obscura, samt Bell/m och m-1. Rent praktiskt mäts röktätheten 
genom att man låter en ljusstråle (laser) lysa på en fotoresistor. Efter en referensmätning i normal 
atmosfär kan man göra en mätning i brandfallet. På så sätt kan man se hur mycket mindre ljus som når 
fotoresistorn genom röken. 
 
Drysdale (1985) presenterar ett ungefärligt samband mellan ljusdämpningen i obscura och siktsträckan 
i rummet. 1 obscura motsvarar ungefär 10 meters sikt. Detta samband gäller för föremål som har 
måttlig kontrast mot bakgrunden och i normal vardagsbelysning. Lampor och liknande föremål kan 
alltså ses på längre håll. Uttryckt i procent motsvarar 1 obscura en dämpning på 20% per meter. 
 
Hur stor ljusdämpningen blir i brandrummet beror till största delen på hur stor mängd sot som finns i 
luften, men även av rökens färg, partikelstorlek och ljusspridande egenskaper. Detta behandlas av till 
exempel Mulholland (1985). Mulholland presenterar också en sammanställning av rökproduktion per 
kilo bränsle för en mängd vanliga brandmaterial. 
 
Ögonirritation 
Jin (1978) genomförde försök i korridorer och med irriterande rök. Frivilliga försökspersoner utrymde 
genom korridoren och tiden registrerades. Försöken genomfördes med och utan skyddsglasögon för att 
rökens irriterande verkan på synen skulle kunna undersökas. Jin kom fram till att ögonirritationen 
inträdde relativt plötsligt när ett tröskelvärde på röktätheten överskreds. Den huvudsakliga effekten av 
ögonirritationen var att sikten blev suddig vilket gör att det kan bli svårt att urskilja text etc. Själva 
siktsträckan påverkades dock inte nämnvärt utav detta. 
 
Belysning 
Belysningens betydelse för gånghastigheten och utrymningssituationen i sin helhet har undersökts av 
Frantzich (2000), som genomförde försök med utrymning genom ett rökfyllt tunnelbanerör. Även ett 
försök helt utan belysning genomfördes. Försöken filmades med infraröd kamera så att rörelsemönster 
kunde observeras. Försökspersonernas subjektiva upplevelser utvärderades med hjälp av enkäter. 
 
Jin (1977) jämförde utrymningsskyltar av reflekterande och genomlyst sort och kommit fram till att de 
genomlysta kan ses på 2-3 gånger så långt håll. Det som är avgörande för om ett föremål syns är enligt 
Jin kontrasten mellan föremålet och dess bakgrund. Ett ljusstarkt föremål syns alltså betydligt bättre 
mot en mörk bakgrund än mot en ljus bakgrund. 
 

1.3.3 Beteenden och gånghastighet vid utrymning 
Gånghastighet 
Röktätheten påverkar gånghastigheten. Jin (1978) har visat att rökens irritationsgrad är en faktor som 
påverkar hur stor sänkningen i gånghastighet blir. Jin utförde sina försök i korridorer. Det är därför 
troligt att orienteringsproblematiken fick en mindre roll än vad den skulle haft i en lokal med mer 
komplexa spatiala förhållanden. Detta är en utav de saker som kommer att undersökas i detta arbete.  
 
Det som gör att personer rör sig långsammare genom rök är främst. 

• Rädsla att snubbla eller slå i något i mörkret man famlar sig därför fram med händerna först. 
• Personerna hukar sig för att komma under röken och minska irritationen i ögon och 

andningsvägar.  
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• Svårighet att finna rätt väg och hålla en rak kurs. Gångsträckan blir därmed något längre. 
 
Generellt kan man säga att gånghastigheten varierar mellan 1 till knappt 2 m/s under normala 
siktförhållanden, hos friska människor. Vid en röktäthet på 1 obscura (10 meters sikt) börjar röken 
påverka gånghastigheten i någon mån. Vid 5 meters sikt börjar utrymningsbeteendet att påverkas i 
större utsträckning. En stor anledning till att utrymningsbeteendet ändras redan vid 5 meters sikt är att 
röken börjar bli besvärande för ögonen vid denna röktäthet (Jin 1978). Man litar mer på andra sinnen 
än synen för att utrymma och känner sig fram med händerna. Denna effekt är fullt uttalad vid en sikt på 
2 meter. Gånghastigheten vid utrymning med mycket dålig eller obefintlig sikt sjunker ner till ungefär 
0,5-1 m/s (Frantzich (2000), Jin (1978)).  
 
Implementering av beteenden i utrymningsmodeller 
Ett intressant exempel på hur beteendeaspekter kan implementeras i en från början flödesbaserad 
utrymningsmodell finns i form av datorprogrammet buildingEXODUS (Gwynne, Galea , Lawrence och 
Filippidis 2001). Denna utrymningsmodell kan importera data från den branddynamiska 
tvåzonsmodellen CFAST. De utrymmandes beteende påverkas sedan av hur tät röken är kring till 
exempel genom att de:  

• Minskar gånghastigheten. 
• Väljer en annan väg . 
• Söker sig till väggar för att lättare kunna orientera sig. 
• Börjar krypa under röken. 
 

Navigering med hjälp av känseln 
När sikten är dålig och röken upplevs som irriterande används i allt större utsträckning andra sinnen för 
att finna rätt väg genom röken. Detta kan innebära att personerna håller sig intill väggar för att känna 
sig fram, kasar på ändan nedför en trappa, tar tag i personen framför, kryper m.m. Dessa fenomen 
börjar uppskattningsvis uppträda vid cirka 5-10 meters sikt (2 obscura) (Jin 1978). I programmet 
buildingEXODUS (Gwynne et al. 2001) har dessa beteenden implementerats på följande sätt: Vid en 
röktäthet på 0,43 obscura (drygt 20 meters sikt) börjar sannolikheten för att personen avviker från den 
närmaste vägen till utgången att öka. Samtidigt blir områden intill väggar extra attraktiva. 
Sannolikheten för dessa beteende ökar upp till en nivå av 2,2 obscura (4,5 meters sikt). Vid denna 
röktäthet antas personerna börja krypa och de andra beteendena upphör. 
 
Tågbildning 
Vid Frantzich (2000) försök i tunnlar framgår det av foton tagna med ”mörkerseende” kamera att 
personerna bildade tåg genom att ta tag i varandra. På så sätt minskar risken att snubbla eller gå in i 
någon framförvarande. Trygghetskänslan blir sannolikt också större. Beteendet är troligt när sikten är 
ett fåtal meter och persontätheten relativt stor. 

 
Byta riktning vid rökbarriär 
Proulx och Fahy (1997) har undersökt utrymmandes benägenhet att försöka forcera en rökbarriär. En 
analys gjordes av utrymningen av World Trade Center efter ett bombdåd. De som hade utrymt 
byggnaden tillfrågades om de hade stött på någon rökbarriär och hur de i så fall hade agerat. Resultatet 
visade att en övervägande andel valde att försöka evakuera genom rök. Vid en sikt på fyra meter eller 
mer valde mer än 80 % att försöka forcera rökbarriären. 

 
För att en virtuell person skall byta riktning i buildingEXODUS måste tre villkor vara uppfyllda: 
• Personen skall komma från en zon med relativt klar sikt (<0,43 obscura) till en zon med sämre 

sikt. 
• Personen skall inte kunna se utgången. Detta beräknas med hjälp av röktätheten genom att man 

kan ange en konstant som avgör utrymningsskyltens synlighet genom röken. 
• Personen skall ha kännedom om en alternativ väg. 

 
Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda så avgör slumpen om den aktuella personen byter väg enligt 
sannolikheterna från Proulx och Fahy (1997) och från en liknande brittisk undersökning. 
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Psykologiska faktorer 
Psykologiska faktorer som stress etc. påverkar i allmänhet inte utrymningshastigheten negativt 
Erfarenheten visar att människor oftast handlar förhållandevis rationellt i brandsammanhang.  
Stöd för detta resonemang återfinns exempelvis i the SFPE Handbook of fire safety Engineering, där 
man i sammanfattningen av kapitlet om beteende vid brand (Bryan 1995) kan läsa följande citat av 
Sime: 

"Despite the highly stressful environment, people generally respond to emergencies in 
a rational and often altruistic manner, insofar as is possible within the constraints of 
their knowledge, perceptions and actions by the effects of the fire. In short, 'instinctive' 
panic is not the norm.  

 
Samt från Canter et al. :  
 

"Behaviour in fires can be understood as a logical attempt to deal with a complex, 
rapidly changing situation in which minimal information for action is available" 

 
Forskning har visat att den intellektuella och psykomotoriska förmågan inte påverkas förrän den 
utrymmande har utsatts för betydande nivåer narkotiska eller irriterande gaser (cirka 2/3 delar av 
medvetslöshetsnivån) (Purser 1995). För personer med hjärtbesvär kan narkotiska effekter dock vara 
ödesdigra i ett tidigt skede. 

 

2 Mål 
 
Med denna bakgrund blir målsättningen för detta arbete att ge en bakgrund/introduktion för 
bedömningar av utrymningsförutsättningarna vid brand som både tar hänsyn till enkelt kvantifierbara 
storheter som röktäthet och gångavstånd samt till mer abstrakta förutsättningar som till exempel 
möblering, lokalens komplexitet och beteenden. Mer konkret innebär detta:  
  

1. Undersöka hur utrymningsbeteendet och gånghastigheten påverkas av yttre förutsättningar 
som till exempel sikt, lokalkännedom och lokalutformning både ur ett kvalitativt och 
kvantitativt perspektiv 

 
2. Ge en översiktsbild av kunskaperna om utrymning genom rök i dagsläget och med 

utgångspunkt från tidigare forskning försöka komma fram till idéer till praktiska 
tillämpningar. Detta kan till exempel ske genom att koppla samman kunskaperna inom olika 
ingående delområden med varandra. 

 
Eftersom tiden som stått till förfogande för detta arbete varit begränsad finns det ingen möjlighet eller 
ambition att åstadkomma en rapport som helt täcker in problematiken vid utrymning genom rök. 
Rapporten skall snarare betraktas som ett försök att överblicka huvuddragen i problematiken samt en  
samling trådar att spinna vidare på för den som så önskar.   
 
 

3 Avgränsningar 
Med utrymningsförloppet avses oftast hela förloppet från brandstart tills evakueringen av byggnaden är 
avslutad. En vanlig uppdelning av detta förlopp är i de tre delarna varseblivning, reaktion och 
evakuering (Frantzich 2000). Detta arbete fokuserar på själva evakueringsfasen av utrymningen och 
behandlar därför inte varseblivningstid och reaktionstid i samband med utrymning. 
 
Arbetet kommer ej att behandla gränser för kritisk fysiologisk påverkan eftersom dessa är relativt 
klarlagda av till exempel Purser (1995). Däremot kommer evakueringsbeteenden som i sin tur är utlösta 
av fysiologisk påverkan att diskuteras och undersökas. För helhetens skull diskuteras fysiologisk 
påverkan i Appendix A. Detta appendix är en sammanställning av tidigare forskning 
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4 Metod 
4.1 Allmänt 
För att undersöka hur sikten påverkar utrymningen utfördes utrymningsförsök i ett skyddsrum med 
dimensionerna 6,0·21,0·2,8 meter. Försökspersonerna släpptes, en och en, in i ett rökfyllt rum med 
instruktionen att gå igenom rummet till andra sidan så snabbt som möjligt, dock utan att klättra eller 
springa. Röken var så kallad teaterrök, vilket är en ljus rök som inte är giftig eller särskilt irriterande. 
Den aktuella röken har förmågan att likt brandrök stiga mot taket.  
 
Tiden det tog för personen att ta sig igenom rummet samt rökens täthet mättes. Efter varje försök fyllde 
försökspersonerna också i en enkät (se Appendix B) där de fick gradera möjligheterna att orientera sig 
och utrymma samt ge sina kommentarer till det aktuella försöket.  
 
 
4.2 Försökspersoner 
Försöksgruppen bestod av sex män och två kvinnor i åldern 19–27 år. Fem av försökspersonerna var 
studenter på Brandingenjörslinjen. Dessa hade en viss vana (uppskattningsvis ett tiotal timmar) vid 
rökdykning. Ingen av försökspersonerna hade några mobila eller andra utrymningsförsvårande 
handikapp. För att försökspersonerna inte skulle lära sig vägen utantill varierades rummets inre 
geometri med hjälp av flyttbara skärmar.  
 
Försökspersonerna instruerades att ta sig igenom rummet snabbt de kunde utan att springa eller riskera 
att snubbla eller slå i något. 
 
 
4.3 Utrustning 

4.3.1  Lokalen 
Det rum som användes låg på källarplan och saknade ljusinsläpp från det fria. Måtten var 21·6·2,8 
meter (L·B·H). Längs med ena långsidan i rummet stod bord och stolar staplade. Det gjorde att denna 
del av rummet var oframkomlig. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1 Försöksrummet. 
 

In 

21 m.

6 m. 

Dator 

Lasermätningsstation 
       1 & 2 

Skrivbordslampa Blockerad yta 
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4.3.2 Möblering 
För att ändra möbleringen i rummet flyttades de två bord och fyra skärmar som syns i Figur 1. Den 
specifika uppställningen för varje enskilt försök finns redovisad i resultatdelen. 

 
 
Figur 4:2 Flyttbara skärmar. 
 

4.3.3 Belysning 
Belysningen skiftade mellan endast en skrivbordslampa (standardglödlampa med en effekt på 40 Watt) 
i mitten av lokalen samt skrivbordslampa plus en lysrörsrad som gick i rummets längdriktning. 
Belysningen med endast en skrivbordslampa tänktes ungefär motsvara förhållandena i en lokal med 
endast nödbelysning tänd. 
 
 Ljusförhållandena med lysrörsbelysning tänd motsvarade ungefär normal kontorsbelysning. Det visade 
sig under försöken att denna belysning var såpass bra att utrymningen blev förhållandevis enkel även 
vid en sikt på endast tre meter. För att kunna observera beteenden vid problem med orienteringen så 
användes därför den svagare belysningen i fyra av de sex försöken.  
 
 Lokalen saknade ljusinsläpp via fönster eller liknande. I övrigt gav den datorskärm som användes i 
försöken gav ett svagt sken. 

4.3.4 Utrymningsskyltar 
En grönvit utrymningsskylt av fluorescerande typ och med dimensionerna 20·40 centimeter placerades 
ovanför utgången. Skylten var inte belyst. I övrigt fanns inga vägledande markeringar. Skyltarna gav 
ett mycket svagt grönaktigt sken eftersom de har en förmåga att lagra ljusenergin när de varit belysta i 
dagsljus, vilket de hade varit. 
 

4.3.5 Mätning av röktäthet och siktsträcka 
Röktätheten mättes med hjälp av två laserstrålar som lyste på varsin fotoresistor. Anledningen till att 
två mätstationer användes var för att kunna undersöka om röken var jämnt fördelad i lokalen. 
Spänningen över fotoresistorerna mättes var fjärde sekund med hjälp av en dator. Med hjälp av 
nedanstående ekvation kan rökdämpningen i obscura (=dB/m) räknas ut: 
 

           
L

I
I

D








−

= 0
10

log10
 

Där: 
 I är belysningsintensiteten som når fotoresistorn 
I0 är belysningsintensiteten mot fotoresistorn i normalfallet (utan rök).   
L är den sträcka som ljusstrålen gått genom röken 
D10 är den optiska tätheten uttryckt i obscura. 
 
Plottningar av de röktäthetsmätningar som gjordes under försöken finns redovisade i Appendix D. 
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Siktsträckan uppskattades också okulärt genom att en utrymningsskylt sattes upp på en av skärmarna. 
Mellan de olika försöksomgångarna. En av försökspersonerna fick sedan backa tills dess att skylten 
nätt och jämnt var synlig. På detta sätt uppskattades en ungefärlig siktsträcka. Skylten som användes 
var en efterlysande grön skylt (EU-standard) med måtten 20·40 cm. Den siktstäcka vi fick fram på detta 
sätt visade sig stämma överens med den siktsträcka man hade till andra (icke ljusalstrande) objekt i 
lokalen som människor möbler och väggar.   
 
I resultatdelen presenteras ibland siktsträckan som mått på röktätheten istället för extinction coefficient 
(Jin 1977,  se även appendix B).  Detta har gjorts i syfte att ge en tydligare koppling mellan sikten i 
meter och orienteringsförutsättningarna. De data som använts är dock röktäthetsdata som räknats om 

till siktsträcka enligt sambandet:
K

S 3,2
=   

Där S Är siktsträckan i meter. 
K är den optiska täthetskonstanten när den naturliga logaritmen används som bas för ekvationen  

(extinction coefficient (Jin 1977) se även Appendix B). 
 
Ovanstående samband presenterades i diagramform i Drysdale (1996). Som tidigare nämnts 
verifierades detta samband vid försöken i denna rapport och visade sig vara en god ungefärlig 
uppskattning. 
 
 
4.4 Genomförande 
 
Totalt genomfördes sex olika försök med varierande röktäthet (1,8-6,8 obscura), belysning, och 
möblemang. Rumsgeometrin för varje enskilt försök är beskriven i resultatdelen. 
 
Felkällor   
Vid generalisering av resultaten från försöken så bör man vara uppmärksam på att vissa utav 
förutsättningarna som gällde vid försöken är annorlunda vid ett verkligt brandtillbud: 
 

• Försöken genomfördes i den ordning de redovisas i resultatdelen varje försöksperson deltog i 
sex försöksomgångar. Detta innebär att försökssituationen och rummets geometri var helt eller 
delvis obekant i det första försöket. I de senare försöken visste personerna delvis vad de hade 
att vänta sig och hade haft viss möjlighet att lägga märke till referenspunkter, bland annat i 
form av möbler som stod staplade längs rummets kanter. 

 
• Fem utav sammanlagt åtta försökspersoner var studenter vid brandingenjörslinjen och har 

därför en viss rutin från rökdykning (5-10) rökdykningstillfällen ingår i utbildningen.  Vid 
försöken märktes dock ingen tydlig skillnad i prestation eller gånghastighet mellan grupperna. 

 
• Den rök som användes var så kallad teaterrök som är betydligt mindre irriterande än rök från 

en verklig brand. Teaterrök är ljus i förhållande till brandrök från de flesta material. Eventuellt 
kan detta tänkas påverka förhållandet mellan optisk täthet och siktsträcka. De jämförelser 
mellan optisk täthet och okulärt uppskattad siktsträcka som gjorts inom ramen för denna 
rapport visade sig dock stämma relativt väl med tidigare resultat (Drysdale 1996). 

 
• Den psykologiska pressen på försökspersonerna var mindre eftersom man visste att det inte 

brann på riktigt. Som nämndes i bakgrunden så har dock tidigare forskning visat att människor 
beter sig relativt rationellt, utifrån sin information om situationen, även under psykologiskt 
pressande förhållanden (Bryan 1995). 

 
 
(Se även resultatdelen för ytterliggare diskussion av generaliseringar av resultaten från försöken) 
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5 Resultat 
5.1 Försök 1 
Sikt:  Ca. 7m.                     Belysning: Skrivbordslampa    Uppskattad gångsträcka: 29 m. 
Röktäthet:  ca. 1,8 obscura   Medelgånghastighet: 1,31 m/s 
 
 
Figur 5:1 Försöksuppställning 1. 
 

 
Tabell 5:1 Försöksresultat, försök 1 

Försök 1 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel  
Tid (s) 24 21 21 29 18 30 21 19 22,875
Gånghastighet (m/s) 1,21 1,38 1,38 1,00 1,61 0,97 1,38 1,53 1,27

 
 
Kommentarer 
Person 1:Såg ganska bra så att det gick att undvika återvändsgränder. 
Person 2:- 
Person 3:Gick in i båda lådorna 
Person 4:Svårt att se någon nödut-skylt. Jag gick mot ljuset och Henrik sa sedan "Fortsätt mot skylten." 
Först då såg jag skylten. 
Person 5:- 
Person 6:Svårt att se nödut-skylten. Lite svårt att se konturer och djup. 
Person 7: - 
Person 8:Inga större problem. 
 
 

In 

Dator 

Lasermätningsstation 
       1 & 2 

Skrivbordslampa Blockerad yta 

Ut 
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5.2 Försök 2 
Sikt:4-5 m.                         Belysning: Skrivbordslampa     Uppskattad gångsträcka: 29 m. 
Röktäthet: 3 obscura                                        Medelgånghastighet:0,95 m/s 
 
 Figur 5:3 Försöksuppställning 2. 

 
 
Tabell 5:2 Försöksresultat, försök 2 

Försök 2 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel 
Tid (s) 36 33 33 36 25 32 26 27 31
Gånghastighet (m/s) 0,81 0,88 0,88 0,81 1,16 0,91 1,12 1,07 0,94

 
Kommentarer  
Person 1: Betydligt svårare att se sig för än vid försök 1. Tvungen att gå långsammare under detta 
försök. 
Person 2: Dålig utrymningsskylt. (Syns väldigt dåligt). Störande "punktljus" - Besvärligt. 
Person 3: Gick in i lådan igen. 
Person 4:Utrymningsskylten syntes knappt alls, men eftersom jag visste var dörren var provade jag 
samma väg som förra gången. Jag kom in i en återvändsgränd och fick vända. Dörren hittade jag 
utifrån att jag såg Henriks plats (till slut). 
Person 5: Svårt att se utrymningsskylten, såg den endast cirka 4-5 meter före utgången. Använde 
händerna rätt mycket. 
Person 6: Börjar bli svårt att se vart man ska gå, men ett litet sken från datorn syntes, vilket hjälpte till. 
Person 7: Gick fel men insåg snabbt att det var en återvändsgränd. 
Person 8: Fortfarande lätt att orientera sig, sikten dock betydligt sämre. Skylten syntes inte förrän jag 
var precis vid dörren. Svårt att bedöma avstånd. 

 

In 

Dator 

Lasermätningsstation 
       1 & 2 

Skrivbordslampa Blockerad yta 

Ut 
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5.3 Försök 3 
Sikt: Cirka 4m.             Belysning: Skrivbordslampa+lysrör     Uppskattad gångsträcka: 28 m. 
Röktäthet:3,9 obscura.                                      Medelgånghastighet:1,21 m/s 
 

 Figur 5:5 Försöksuppställning 3. 
 
Tabell 5:3 Försöksresultat, försök 3 

Försök 3 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel 
Tid (s) 28 21 20 35 22 23 20 16 23,125
Gånghastighet (m/s) 1,00 1,33 1,40 0,80 1,27 1,22 1,40 1,75 1,21

 
Kommentarer 
Person 1: Upplevde det lite lättare med ljuset tänt. Kanske var röken lite tunnare. 
Person 2: "Bra" utrymningsljus jämfört med förra gången. (Effektivare med jämnt ljus.) 
Person 3: Har fortfarande inte sett exit-skylten någon gång.  
Person 4: Ungefär samma geometri som vid förra försöket, annars hade det varit svårare att orientera 
sig. Jag tittade inte alls efter någon skylt. Den hade ändå inte synts eftersom det var skärmar och dylikt 
i vägen. Jag följde mestadels väggarna för att inte tappa orienteringen. 
Person 5: Mycket mera rök. Sikt endast på 2-2,5 meter. 
Person 6: Var mycket lättare nu än förra gången. Belysningen underlättade mycket men vissa problem 
fanns så klart, speciellt med avståndsbedömning.  
Person 7: Lättare än förra gången, men siktsträckan var inte lång. 
Person 8: Kort siktsträcka, men lättare än förra gången på grund av belysningen. Det känns som om 
man börjar få in lite rutin på utrymningen av denna lokal. 
 
 
 

 

In 
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5.4 Försök 4 
Sikt: 2-3 meter.                     Belysning: Skrivbordslampa           Uppskattad gångsträcka: 28 m. 
Röktäthet:  5,0 obscura  Medelgånghastighet:0,81 m/s 
 

 Figur 5:7 Försöksuppställning 4 
. 

 
Tabell 5:4 Försöksresultat, försök 4 

Försök 4 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel 
Tid (s) 45 35 35 46 26 30 37 24 34,75
Gånghastighet (m/s) 0,62 0,80 0,80 0,61 1,08 0,93 0,76 1,17 0,81

Kommentarer 
Person 1: Kunde inte se mer än 1,5 meter framför mig. Fick följa skärmarna för att hitta runt dem. 
Person 2: Klart besvärlig siktsituation. 
Person 3: Ljuset gör stor skillnad. 
Person 4: Gick knappt alls att orientera sig trots att jag visste ungefär hur rummet såg ut.  Jag följde 
väggen nästan hela tiden för att vara säker på att jag gick åt rätt håll, oavsett om det medförde längre 
gångsträcka på grund av återvändsgränd.   
Person 5: Väldigt dålig sikt, fick känna mig fram med händerna. 
Person 6: Ljuset gör väldigt mycket. Det var betydligt svårare nu än förra gången, men man börjar få 
lite rutin, vilket gör att det blir lättare. Jag var lika snabb nu som första gången! Den begränsade sikten 
gjorde allting väldigt otydligt. 
Person 7: Man såg inte långt. Vid den sneda väggen såg man inte vart man skulle ta vägen. Det var 
lockande att klättra över stolarna istället för att leta efter en annan väg. Nödutgångsskylten såg jag först 
precis vid dörren.  
Person 8: Mycket svårare nu än innan, såg mycket lite, kanske mest på grund av mörkret. 
 
 
 

In 

In 
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5.5 Försök 5 
(Uppställning som försök 1) 
 Sikt:  Ca. 3m.              Belysning: Skrivbordslampa+lysrör        Uppskattad gångsträcka: 29 m. 
Röktäthet:  ca. 3,9 obscura                            Medelgånghastighet: 1,24 m/s 

 
Tabell 5:5 Försöksresultat, försök 5 

Försök 5 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel 
Tid (s) 39 25 21 24 24 25 23 16 24,625
Gånghastighet (m/s) 0,74 1,16 1,38 1,21 1,21 1,16 1,26 1,81 1,18

 

Kommentarer 
Person 1: Sikten var lite bättre än vid försök 4. 
Person 2: Bra ljus. 
Person 3:- 
Person 4: Jag såg längre än vid förra försöket . Vågade släppa väggen mer. 
Person 5: Lite lättare att orientera sig när det är ljust. 
Person 6: Svårt att se bord som stod ivägen men det var ändå ganska lätt att ta sig igenom. 
Person 7: Ljuset gjorde att det var relativt lätt att orientera sig, trots att det var tjock rök. 
Person 8: Något lättare än förra gången på grund av belysningen. Den korta siktsträckan gör dock att 
det är lätt att gå in i bord och sådant. Som sagt man börjar få rutin på det hela Nu vet man ju ungefär 
vad man skall förvänta sig. Röken är nu mera jämnt fördelad i lokalen. 
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5.6 Försök 6 
(Uppställning som försök 2) 
Sikt:   1-2m.                           Belysning: Skrivbordslampa        Uppskattad gångsträcka: 29 m. 
Röktäthet:  ca. 6 obscura                             Medelgånghastighet:  0,77 m/s 
 

 
Tabell 5:6 Försöksresultat, försök 6 

Försök 6 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Medel 
Tid (s) 49 34 39 74 30 31 39 30 40,75
Gånghastighet (m/s) 0,59 0,85 0,74 0,39 0,97 0,94 0,74 0,97 0,71

 
Kommentarer 
Person 1:- 
Person 2: Gick på rutin. Troligen skulle det varit mycket svårt att orientera sig vid ny möblering. 
Person 3:- 
Person 4: Ny geometri (tror jag). Mot slutet vågade jag släppa vänsterväggen jag följde. När jag sedan 
ville ta i väggen igen upptäckte jag att det var väldigt svårt att bedöma avståndet. Väggen var längre 
bort än vad det såg ut som.   
Person 5: Lite lättare att orientera sig, "luckorna" mellan skärmarna syntes som ljusa stråk som man 
kunde gå mot. 
Person 6: Sikten gjorde mycket denna gång. Första delen var svårast på grund av att det var mörkare 
där än i andra delen. Jag tror resultatet blir lite konstigt eftersom man var mer försiktig i början 
eftersom man inte alls visste vad man hade att vänta sig. Nu så vet man att det finns något bord och 
några väggar, inga små hinder. 
Person 7: Man såg inte mycket, utan gick mest på känn och rutin. Om  
man jämför med första gången så var det väldigt svårt att se, men vid det allra första försöket var 
allting nytt och okänt. Efter att ha gjort många försök får man lite mer vana. Man vet vad som kommer 
att dyka upp och så. Det kan ha viss inverkan på tiderna. 
Person 8: Första halvan av rummet (där det var mörkt) kändes som det svåraste vi gjort idag. Andra 
halvan var lättare men där var fortfarande mycket dålig sikt Jag hade för första gången 
orienteringsproblem på grund av den tjocka röken. 

 

In 

Dator 

Lasermätningsstation 
       1 & 2 

Skrivbordslampa Blockerad yta 

Ut 
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5.7 Sammanställning av frågeformulär 
Hur mycket påverkade sikten utrymningen vid detta försök? 
 
Tabell 5:7 Enkätsammanställning 
 
 

Inte alls Mycket lite Medel Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

 Försök 1 - 6 1 1 - 
Försök 2 - - 4 3 1 
Försök 3 - 3 3 1 1 
Försök 4 - - - 4 4 
Försök 5 - - 2 6 - 
Försök 6 - - 1 2 5 
 
Hur gick det att orientera sig i lokalen under detta försök? 
Tabell 5:8 Enkätsammanställning 
 Knappt alls Dåligt Vissa 

problem 
Lätt 
 

Försök 1 - - 3 5 
Försök 2 - 2 4 2 
Försök 3 - - 5 3 
Försök 4 2 5 - 1 
Försök 5 - 2 5 1 
Försök 6 2 4 2 - 
 
 

Gånghastighet som funktion av röktäthet. (Utan normalbelysning Försök 1,2,4 och 6) 
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6 Slutsatser och diskussion av resultat 
 
6.1 Siktförhållanden 

6.1.1 Belysning 
Vid försöken visade det sig att graden av belysning i rummet hade stor påverkan på sikten. Mellan 
försök 2 och 3 ökades röktätheten från 3 till 4 obscura. Belysningen ändrades från endast en 
skrivbordslampa (liknande nödbelysning) till skrivbordslampa och lysrör (normalbelysning). Trots att 
röktätheten ökades mellan försöken så visar enkätsvaren att försökspersonerna tyckte det var lättare att 
orientera sig i det senare fallet. Även medelgånghastigheten steg från 1,0 till 1,2 m/s.  
 
I försök av Jin (1978) och av Frantzich (2000) har belysningen haft mindre betydelse för 
gånghastigheten. Frantzich noterar på sidan 49 i sin rapport om utrymning av tunnlar att 
”Belysningsstyrkan i tunneln har i sig inte så stor betydelse jämfört med att det överhuvudtaget finns 
belysning närvarande”. Skillnaden i resultat kan tänkas indikera att graden av belysning får en ökande 
betydelse ju större krav som ställs på navigering och riktningsförändringar vid utrymningen. 
Ögats adaption till mörker kommer också in som en viktig faktor. Frantzich noterade i sina försök att 
passagerarna verkade vänja sig vid att gå i tunneln. Vid försöken i denna rapport slussades personerna 
från normalbelysning in i försöksrummet som i fyra av försöken var ganska dunkelt upplyst. Varje 
försöksomgång varade cirka 30 sekunder vilket gör att ögat inte hinner anpassa sig speciellt väl till de 
nya ljusförhållandena. 
 
Enligt vad man kan utröna av Jins artikel, bestod belysningen, (i det sämre upplysta fallet) av en 
utrymningsskylt över dörren. Skylten utgjorde sannolikt ett bra riktmärke eftersom det var den enda 
ljuskällan i korridoren. I detta arbete bestod belysningen av en skrivbordslampa som inte utgjorde 
något speciellt bra riktmärke och lokalen i sig var något mer svårorienterad. Jin (1977) föreslår att 
belysningen skulle vara viktigare för personer som är obekanta med en lokal. Detta stöds av resultaten i 
detta arbetes försök. 
 
Under försöken visade det sig att den utrymningsskylt som användes var mycket svår att urskilja. 
Ljuskällor som skrivbordslampan och datorskärmen syntes emellertid på relativt långt håll genom 
röken. Speciellt om rummet i övrigt var dunkelt. Detta resultat är i linje med Jins resultat. Enligt Jin 
(1985) så syns genomlysta skyltar på 2-3 gånger längre håll än reflekterande. I detta sammanhang 
spelar naturligtvis också skyltens ljusstyrka roll.  
 

6.1.2 Röktäthet 
Röktätheten i försöken varierades i försöken mellan cirka 1,8-6 obscura. Vilket motsvarar en sikt på 6 
till 1,5 meter enligt det samband som bland andra Rasbash har föreslagit (Drysdale 1996). Detta 
samband mellan siktsträcka och röktäthet verifierades okulärt i samband med försöken och visade sig 
stämma bra även vid dessa försök. 
 
Trots relativt hög röktäthet i försöken så visade det sig att försökspersonerna kunde orientera sig 
relativt väl i många fall. Vid ”normal” lysrörsbelysning vållade en röktäthet på 3-4 obscura inga 
problem. I det första försöket med dunkel belysning och en röktäthet på 1,8 obscura (6 meters sikt). 
rapporterade sex utav åtta personer att man tyckte att sikten påverkade utrymningen i mycket liten 
utsträckning. Detta kan kanske förklaras av att denna sikt räckte för att se båda långsideväggarna i 
försökslokalen och på så sätt få en god uppfattning om hur lokalen var utformad. 
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6.2 Orienteringsförutsättningar 

6.2.1 Referenspunkter och lokalkännedom 
Gångtider och försökspersonernas kommentarer visar att lokalkännedom har betydelse för 
utrymningen. Vid diskussion med försökspersoner uppgav de att de efterhand lärt sig var vissa 
referenspunkter i rummet fanns. Man uppgav också att det hade betydelse att man lärt sig vilken typ av 
möblering man kunde vänta sig i rummet. Detta gjorde att man inte behövde ta det försiktigt av rädsla 
för att snubbla på någon liten pall på golvet eller dylikt. Även vanan vid själva försökssituationen kan 
antas ha haft en viss påverkan på resultatet. 
 
 

6.2.2 Metod för uppskattning av orienteringsförutsättningar  
Eftersom resultaten av försöken samt tidigare forskning (Jin 1977, Lawton 1996) samstämmigt pekade 
på att referenspunkter i rummet spelar en avgörande roll för orienteringsförutsättningarna så kändes det 
angeläget att försöka hitta ett sätt att bedöma dessa förhållanden i olika lokaler.  
Sime (2001) Sime använder begreppet Visual Access i samband med att reaktionstiden vid brand 
uppskattas. Han menar att tiden borde stå i relation till hur bra överblick man har över lokalen. Sime 
föreslår att graden av överblickbarhet kan undersökas på ett systematiskt sätt genom att siktlinjer dras 
från varje del av lokalen. I det arbete du nu läser har ett liknande tankesätt använts för att analysera 
orienteringsförutsättningarna vid begränsad sikt.   Metoden är tänkt att användas för att ungefärligt 
bedöma vilken siktsträcka som behövs för utrymning av en viss lokal, eller för att analysera hur 
utrymningsskyltar skall placeras i en lokal för att ge bäst effekt. Metoden  består av två steg som 
presenteras nedan. I Appendix C finns ett praktiskt exempel på tillämpning: 
    
Steg 1. Bedöm vilka referenspunkter som är tillräckliga för att kunna orientera sig i lokalen. 
Denna bedömning görs med utgångspunkt från vilka som kan förväntas vistas i lokalen och vilken roll 
och lokalkännedom dessa personer har. För en person som är välbekant i en miljö ger möbler, väggar 
och liknande tillräckligt med information för att personen skall veta var han befinner sig i förhållande 
till utgångarna. I mer obekanta eller komplexa miljöer krävs det att den utrymmande guidas från punkt 
till punkt i utrymningen. 
 
Några exempel: 
• I en hemmiljö har man en mycket god lokalkännedom, möbler, mattor och liknande är tillräckligt 

för att man ska kunna lista ut var man befinner sig i lägenheten. Tillgången till relevanta 
referenspunkter blir god och den mentala bilden av utrymningsvägen blir spatial/konfigurativ (för 
förklaring se bakgrund i kapitel 2). I de flesta fall kan utrymning ske med några få meters sikt.   

 
• I en offentlig miljö är variationen i lokalkännedom stor mellan olika individer. Den mentala bilden 

av utrymningsvägen blir mer rutt-betonad. Detta innebär att man följer utrymningsskyltar, 
korridorer utan att ha någon absolut överblick över var i byggnaden man befinner sig. I detta fall är 
det därför viktigt att referenspunkterna även ger information om riktning så att det vid varje ställe 
där man tvingas att välja väg eller byta riktning otvetydigt framgår åt vilket håll man skall gå. 
Relevanta referenspunkter utgörs i dessa fall främst av till exempel av utrymningsskyltar och 
vägledande markeringar på golvet men även väggar i smala korridorer, fönster och huvudentrén 
kan tänkas vara till viss hjälp. Värdet av olika referenspunkter i olika miljöer är ett område för 
vidare undersökningar.
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Figur 10:2 Exempel på siktlinjeanalys i en butik 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2. Analysera överblickbarheten i lokalen. 
Detta sker genom att på en ritning dra räta siktlinjer till referenspunkterna i lokalen från alla ställen i 
lokalen. Avstånden till referenspunkter kan plottas på ritningen (se Appendix D).  
 
6.3 Gånghastighet 

6.3.1 Resultatdiskussion 
Gånghastigheten som funktion av röktätheten finns beskrivna i diagram 6:1 nedan. Som jämförelse har 
även resultat från liknande försök genomförda av Jin (1985, 1978) förts in. Jin använde sig både av 
irriterande och icke irriterande rök vid sina experiment men endast resultaten med icke irriterande rök 
återges i detta diagram.  
 
Värt att notera är att den personliga variationen i gånghastighet är stor, både vid bra siktförhållanden 
och vid relativt tät rök. Största spridningen på gånghastigheten uppmättes i de försök där  
normalbelysningen var tänd. Trots att röktätheten var relativt hög i dessa försök (cirka 4 obscura) så 
verkar försökspersonerna, av kommentarerna att döma, ha upplevt siktförutsättningarna som bäst under 
dessa försök. Detta gör att det fanns utrymme att öka gånghastigheten. Den stora skillnaden kan delvis 
tänkas bero på att man tolkade direktiven om att gå så snabbt man kunde utan att riskera att gå in i 
något eller ramla lite olika från person till person. 

Kassor 

Hyllor (höga) 

Frysdiskar 

Utrymnings- 
skylt 
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               Figur 6:1 Gånghastighet som funktion av röktäthet 

Gånghastighet som funktion av siktsträcka.
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Skillnaden i gånghastighet mellan Jins och undertecknads försök kan också tänkas bero på hur 
försökspersonerna instruerats. Hur Jins försökspersoner instruerats framgår inte.  
 
En analys av resultaten från Jin’s försök med irriterande rök visar att spridningen i gånghastighet var 
betydligt större än vid icke irriterande rök (från 0,4-1,1 m/s vid en röktäthet på knappt 2 obscura. 
Någon försöksperson gick fortare genom den irriterande röken, medan de flesta gick långsammare. Den 
ökade spridningen kan eventuellt tänkas bero på att man väljer olika metoder för att komma undan den 
irriterande röken. Någon kanske försöker att ta ett djupt andetag och komma igenom korridoren så 
snabbt som möjligt medan andra kanske försöker hålla en låg ställning för att komma under röken och 
därmed rör sig lite långsammare. 
 
Jin (1978) föreslår att för personer som är obekanta med en lokal är cirka 1 obscura gränsen för när 
röktätheten börjar påverka gånghastigheten. Försöken i denna rapport pekar på att gränsen skulle ligga 
vid betydligt högre röktäthet, vid normalbelysning, samt att just belysningen har stor betydelse. 
 
Gånghastigheten vid dålig sikt avgörs till stor del av i vilken grad personerna vågar lita på att det inte 
står saker i vägen för dem. Här kommer lokalkännedom och typ av lokal in som en viktig faktor.  
 
Omständigheter som gör att personer rör sig långsammare genom rök är huvudsakligen: 

• Rädsla att snubbla eller slå i något i mörkret man famlar sig därför fram med händerna först. 
• Personerna hukar sig för att komma under röken och minska irritationen i ögon och 

andningsvägar.  
• Svårighet att finna rätt väg och hålla en rak kurs. Gångsträckan blir därmed något längre. 

 

1 0,8 0,6 0,4

Motsvarande 
Extinction coefficient 
(Jin1978) 
 (Se även Appendix B) 
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6.3.2 Generalisering av gånghastighet som funktion av siktsträcka 
Ett försök att generalisera gånghastigheten som funktion av siktsträckan utifrån resultaten av detta 
arbete och tidigare forskning görs nedan. Materialet är för litet för att man ska kunna säkerställa något 
statistiskt. Förslaget skall snarare ses som en skiss för att förklara sambanden mellan gånghastighet och 
siktsträcka. 
 
Generellt kan man säga att gånghastigheten varierar mellan 1 till knappt 2 m/s under normala 
ljusförhållanden, hos friska människor. Jin föreslår att gånghastigheten börjar påverkas vid cirka på 1 
obscura (10 meters sikt). Utifrån resultaten i detta arbete verkar denna siffra hög. Vid försöken med 
normalbelysning så var gånghastigheten relativt hög (1,2 m/s i medel) vid 4 obscura (2,5 meters sikt). 
För personer med dålig lokalkännedom verkar belysningen vara en viktig faktor.  
 
Vid 5 meters sikt och irriterande rök börjar de utrymmandens beteenden påminna om beteendet vid 
utrymning i blindo (Jin 1977). En stor anledning till att utrymningsbeteendet ändras redan vid 5 meters 
sikt är att röken börjar bli besvärande för ögonen vid denna röktäthet. Man litar mer på andra sinnen än 
synen för att utrymma och känner sig fram med händerna. Det verkar dock som om den utrymmande 
fortfarande har tillräcklig sikt för att, i vissa fall, istället för att huka sig under röken, öka 
gånghastigheten för att komma ut snabbare. Vid cirka 2 meters sikt är utrymningsbeteendet och 
gånghastigheten som i fallet helt utan sikt. Mycket pekar på att gånghastigheten vid utrymning med 
mycket dålig eller obefintlig sikt sjunker ner till ungefär 0,5-1 m/s (se till exempel Frantzich (2000), Jin 
(1978).   
 
Figur 11:2 Generalisering av gånghastighet som funktion av siktsträcka. 
.
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Hur gånghastigheten varierar med siktsträckan verkar också hänga ihop med andra 
orienteringsförutsättningar som till exempel lokalens spatiala komplexitet. 

6.3.3 Individuella skillnader 
 
Även skillnader i ålder, vigör och eventuella handikapp påverkar gånghastigheten. I försök 1 utav de 
försök som utfördes i del I varierade gånghastigheten mellan 1-1,6 m/s.. Vid dessa försök var 
försökspersonerna i åldern 19-26 år och utan mobila handikapp. I boken ”Brandskydd i teori och 
praktik” (LTH-brandskyddslaget 1994) rekommenderas gånghastigheter på 0,3-0,5 m/s användas för 
boende på servicehus och liknande anläggningar. (Det finns förstås även en relativt stor grupp som inte 
kan förflytta sig alls på egen hand på denna typ av inrättningar.) 

 
 

Förslag till ungefärlig 
normal spridning. 
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6.4 Beteenden  
 
Många utav de beteenden som nämndes i bakgrunden till detta arbete och som har observerats vid 
bränder uteblir av naturliga skäl i en försöksmiljö. Exempel på beteenden som är förknippade med 
röktätheten och/eller sikten i lokalen är: 
 

• Känna sig fram längs väggar. 
(Beteendet observerades i detta arbete) 
 
• Huka sig eller krypa för att komma under röken.  
(Kräver irriterande rök) 

 
• Bilda tåg genom att ta tag i andra utrymmande.  
(Kräver andra utrymmande) 
 
• Byta riktning när man stöter på en rökbarriär.  
(Kräver tillgång till alternativ utrymningsstrategi och att det bedöms som riskfyllt att fortsätta utrymma) 

 
I enkätsvaren rapporterade försökspersonerna vid ett flertal tillfällen att de fick känna sig fram med 
händernas hjälp (se till exempel kommentarer från person 1,4 och 5 vid försök 4). Känselns betydelse 
verkar bli gradvis viktigare från och med cirka 5 meters sikt. Liknande resultat rapporteras också av Jin 
(1978). Ett rimligt antagande är att de andra nämnda beteendena också blir mer frekventa vid en sikt på 
cirka fem meter. För vidare precisering av omständigheter som utlöser beteendena hänvisas till 
referenslitteraturen samt bakgrunden till detta arbete. 
 
 

 
 
 
 
 

. 
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7 Allmän diskussion 
 
7.1 Acceptabel siktsträcka  
I utrymningsförsöken som gjordes var siktsträckan som bäst cirka 6 meter. Lokalen var dessutom 
relativt dunkelt belyst. Vid denna siktsträcka hade ingen utav försökspersonerna några större problem 
med att orientera sig i lokalen eller med att ta sig igenom densamma.  
Jin (1985) presenterar en sammanställning över olika forskares förslag till acceptabla siktsträckor. Jin 
själv föreslår att 3-5 meters siktsträcka skulle vara tillräckligt om man är bekant med byggnaden och 
15-20 meter om man är obekant med byggnaden. Jag (författaren) anser att det förstnämnda förslaget är 
rimligt mot bakgrund av resultaten av försöken i denna rapport. Siffran för obekanta måste däremot 
betraktas som ganska väl tilltagen i de flesta fall, men kan eventuellt vara rimlig i lokaler med långa 
utrymningsvägar och bristfällig skyltning/belysning. Även andra faktorer än bekant/obekant bör  
beaktas vid bedömningen. Detta skulle till exempel leda till att man vid utrymningsdimensionering 
accepterade en kortare siktsträcka i en smal korridor än i rum med stora öppna ytor eller komplex 
geometri.  
 
Ett bättre mått på siktsträckans påverkan av utrymningsförloppet skulle, som tidigare nämnts, kunna fås 
genom att jämföra avståndet till referenspunkter i rummet med siktsträckan.  
 
Vid beräkningar av av tid till förfogande för utrymningen används idag en röktäthet på 1 obscura 
(motsvarande cirka tio meters sikt) som en övre dimensionerande gräns. 
De försök som gjorts pekar på att det är möjligt att orientera sig vid siktsträckor som är betydligt 
mindre än 10 meter. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påminna om att tiometersgränsen 
troligtvis är satt både med tanke på siktbarhet och toxicitet, (rökens giftighet kan ju antas vara 
korrelerad med hur tät den är). Som framgår av Appendix A i denna rapport är gränsen väl tilltagen 
även ur ett toxikologiskt perspektiv.  
10-meterskriteriet används relativt ofta i beräkningar där en byggnads risknivå skall beräknas i 
förväntat antal döda per år, eller liknande. Detta är missvisande eftersom det ger en alltför pessimistisk 
bild av skadeutfallet. Skall en sådan beräkning få relevans i jämförelse med andra risker för liv, inom 
andra områden som till exempel trafik, krävs mer nyanserade metoder för att analysera skadeutfallet. 
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8 Framtida utvecklingsmöjligheter 
8.1 Databaserade utrymningsmodeller och CFD-beräkningar 
 
De CFD-modeller (Computational Fluid Dynamics) som idag utvecklas och används i en allt större 
utsträckning ger nya möjligheter att bestämma röktätheten som funktion av koordinaterna i 
brandrummet. Det finns även datorverktyg för att kunna uppleva olika miljöer på ett virtuellt plan. 
Funktioner som röktäthetens effekt på ljusspridningen borde kunna implementeras i dessa och i 
kombination med CFD-modellerna ge ett mycket kraftfullt verktyg vid bedömning av den situation 
som uppstår i en lokal vid brand. De initiativ som tagits med att även implementera beteenden vid 
brand i utrymningsmodellerna och som diskuteras i bakgrunden till detta arbete (Gwynne et al. 2001) 
är också ett stort steg framåt i utvecklingen. Genom att kombinera CFD-modellering av branden med 
visualiseringsmodellering av rök och ljusförutsättningar skulle man med egna ögon kunna se hur den 
utrymmande upplever ett visst brandscenario, visuellt sätt, och på så sätt kunna se effekten av skyltar 
med olika ljusstyrka och placering redan i designstadiet. 
  
Ett varningens finger bör dock höjas i detta sammanhang. Allt eftersom presentationen och 
visualiseringen av beräkningsresultaten blir bättre förleds man lätt att tro att beräkningarna är mer 
exakta, så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Känsligheten för val av indata och brandförlopp är 
fortfarande lika stor. Vid tillämpningar av CFD-modeller är det viktigt att tänka på att små förändringar 
i ventilationsförhållanden och dylikt kan få stor inverkan på flödena i lokalen. Därför bör man granska 
resultaten (än mer) kritiskt och vara vaksam på förhållanden som kan påverka personsäkerheten 
negativt. Känslighetsanalyser av ett eller annat slag är fortfarande lika viktigt. 
 
 
 
8.2  Orienteringsförutsättningar. 
 
Det finns relativt lite forskning publicerad om hur en lokals geometri, siktförhållanden och skyltning 
påverkar möjligheterna att orientera sig i brandfallet. Exempel på vidare frågeställningar för forskning 
skulle kunna vara: 
 

• Vilka referenspunkter är tillräckliga för att orientera sig i en viss typ av lokal med en viss typ 
av personer som vistas där? Detta är ett viktigt område eftersom det har stor inverkan på 
utrymningstiden. I större lokaler har det troligen större inverkan än gånghastigheten som är 
förhållandevis väl utredd.  

• Hur fungerar interaktionen mellan röken, belysningen och lokalens utformning? I detta arbete 
visade det sig att belysningen hade större betydelse för utrymningen än vad tidigare forskning 
antytt. 
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Appendix A: Fysiologisk påverkan vid brand 
1 Allmänt 
Modellen för fysiologisk påverkan skall beskriva hur kroppen påverkas vid utrymning genom rök. 
Denna påverkan styr i sin tur beteenden och vägval under utrymningen. Den fysiologiska påverkan 
används som indata i sikt/orienteringsmodellen och utrymningsmodellen. 
Purser (1995) har utvecklat en modell för att beräkna fysiologisk påverkan vid brand där han delar upp 
brandens fysiologiska påverkan i fyra olika delar: 
 
1. Försämrad syn på grund av den smärtsamma effekt som irriterande ämnen i röken har på ögonen.   
2. Smärta i luftvägar på grund av att varma och irriterande gaser andas in. 
3. Narkotisk (sövande) verkan av ämnen i röken som hindrar kroppens syreupptagning. 
4. Smärta på exponerad hud på grund av värmestrålning. 
 
Den förstnämnda effekten påverkar sikten och orienteringsförmågan. De tre sistnämnda effekterna 
leder vid tillräckligt svår påverkan till medvetslöshet eller döden. 
 

2 Narkotiskt verkande ämnen 
Narkotiskt verkande ämnen påverkar kroppen genom att på ett eller annat sätt strypa syretillförseln ut 
till kroppens celler. I brandrök är det främst tre olika ämnen som har narkotisk (sövande) verkan: 
kolmonoxid, koldioxid och vätecyanid. Emellertid så skulle man i de flesta fall kunna bortse från 
koldioxidens verkan om det inte vore för det faktum att koldioxid ger en ökad respiration (Purser 
1995). Eftersom även låg syrehalt i luften ger samma typ av narkotiska effekt som CO, HCN och CO2 
så är det praktiskt att också inkludera syrebrist i samma modell. För den fortsatta diskussionen av dessa 
ämnen krävs förklaring av tre begrepp: 
 
Dos-begreppet, Habers regel och ’Fractional Effective Dose’ 
Det vanligaste måttet på en förgiftnings allvarlighetsgrad är kanske dosen, det vill säga hur stor mängd 
av giftet som intagits. Matematiskt sätt definieras dosen som den inhalerade koncentrationen 
multiplicerat med exponeringstiden: Dos=C·t. 
 
Ett trivialt exempel: 
Oavsett om man ätit en kaka i timmen i två timmar eller ätit två kakor på en timme så har man ändå fått 
i sig samma kakdos, nämligen 2 kakor. Habers regel innebär att effekten av ett ämne är densamma om 
dosen är densamma, tiden som intaget fördelas över spelar alltså ingen roll. 
 
Vid de flesta tester som görs av giftiga ämnen testas ett ämne åt gången. Vid en brand finns det 
däremot ett flertal giftiga ämnen i röken. För att ta hänsyn till detta har begreppet Fractional Effective 
Dose införts. FED-begreppet utgår för att effekterna av vissa ämnen är additiva. Modellen innebär att 
den intagna dosen av ett ämne divideras med den dos som ger den effekt man för tillfället är intresserad 
av (tex. illamående, medvetslöshet, död). Detta görs för alla de ämnen som kan tänkas bidra till 
effekten, varefter kvoterna summeras. Effekten förutsägs inträffa när summan av kvoterna blir 
större än 1. 

b ämne Gränsvärde
b ämneion Koncentrat

a ämne Gränsvärde
a ämneion Koncentrat

i ämne Gränsvärde
i ämneion Koncentrat

+== ∑
n

i
totaltFED

 

 
Låt oss fortsätta på vårt triviala exempel: Låt oss säga att man klarar att äta antingen 10 kakor eller 5 
gifflar innan man mår illa.  
 
FED-modellen förutsäger nu att gränsen för illamående går vid 6 kakor och 2 gifflar eftersom  
Ftotal= (6/10) + (2/5)=1 
eller vid 4 kakor och 3 gifflar eftersom Ftotal= (4/10) + (3/5)=1 
eller vid vilken annan kombination av kakor och gifflar som helst som ger Ftotal=1. 
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Kolmonoxid (CO) 
CO verkar i kroppen genom att binda sig  till hemoglobinet som transporterar syret från lungorna och 
till cellerna. Bindningsenergin är ungefär 220 gånger högre än den mellan syre och hemoglobin. Detta 
gör att syret inte kommer ut till cellerna där själva förbränningen sker. Halveringstiden för COHb i 
kroppen är 250 minuter om personen andas vanlig luft (Timbrell 1989). För korta exponeringstider (<1 
timme) och höga koncentrationer, som det oftast är fråga om vid brand, så följer CO approximativt 
Habers regel (Purser 1995). För längre tider och mindre koncentrationer börjar ”utvädringsprocessen” 
av CO att få större betydelse och en större total dos kan då intas. Purser rekommenderar följande 
ekvation för att ta reda på kolmonoxidens bidrag till FED vid en minuts exponering:  
 

036,15107642,2 COco CF ⋅⋅= −  
 
Där Cco är CO koncentrationen angiven i ppm.   
  

Andel av kritisk dos som funktion av koncentration CO 

(1 minuts exponeringstid)
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FigurA:1 Andel av kritisk dos vid en minuts exponering som funktion av CO-koncentration. 
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Vätecyanid (HCN) 
HCN ”vädras ut” ur kroppen betydligt snabbare än CO (5-10 minuter enligt Purser). Det gör att 
HCN till skillnad från CO har en mycket tvär gräns mellan ofarlig och farlig koncentration. Vid 80 
ppm HCN i luften kommer endast mindre förgiftningssymptom att visa sig även om exponeringstiden 
är så lång som en timme. En koncentration på 200 ppm kommer däremot att leda till medvetslöshet 
inom 2 minuter. Detta gör att HCN-bidraget till FED-ekvationen växer hastigt med ökande 
koncentration Ekvation:  
 

)023,0396,5( HCNC
HCN eF ⋅−−=

 

Där CHCN är HCN koncentrationen angiven i ppm 
 

 
Andel av kritisk dos som funktion av koncentration HCN
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 Figur A:2 Andel av kritisk dos vid en minuts exponering som funktion av HCN-koncentration. 
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Koldioxid (CO2) 
Den i detta sammanhang mest betydelsefulla verkan av CO2 är att den påverkar andningstakten. När 
syre förbränns i kroppens celler så bildas CO2 som restprodukt. Koldioxiden transporteras till lungorna 
och går ut vid utandning. Kroppen har en förmåga att känna av CO2-halten i blodet och ”mäter” på så 
sätt indirekt syrehalten. När en person utsätts för onormalt höga halter av CO2 till exempel vid en 
brand, så (miss-)tolkar kroppen det som att det börjar bli ont om syre i systemet och andningen 
stimuleras. Den ökade andningen gör i sin tur att upptaget av andra giftiga ämnen i brandröken ökar.  
 
Ökningen i andningsvolym per minut (Respiratory Minute Volume, RMV) som funktion av CO2 
halten i luften kan beskrivas av följande ekvation (Purser 1995): 
 

)0004.2023,01903,0( 2

2
141,0 +⋅−⋅= COC

CO eV  

procent. iangiven CO avionen koncentratär  C 22CO  

Ökning i andningsvolym per tidsenhet som funktion av CO2 koncentration
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Figur A:3 Ökning i andningsvolym per minut som funktion av CO2-koncentration. 
 
Som nämndes i början av detta avsnitt verkar CO2 huvudsakligen genom att stimulera andningen. Vid 
höga CO2-halter (>5%) börjar emellertid kroppens andningsbalans att bli så störd att narkotisk verkan 
börjar uppstå. Därför måste även giftigheten kontrolleras. Följande ekvation ger ett FED-uttryck för 
CO2:   
 

)5189,01623,6( 2

2

COC
CO eF ⋅−−=      

  procent. iangiven CO avionen koncentratär  C 22CO    
Observera att koncentrationen anges i procent till skillnad från tidigare ekvationer!                  



 36

 
Andel av kritisk dos som funktion av koncentration CO2 
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FigurA:4 Andel av kritisk dos vid en minuts exponering som funktion av CO2-koncentration. 
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Syrebrist (Hypoxia) 
Den normala syrehalten vid havsytenivå är cirka 20,9 %. Om en människa exponeras för lägre 
syrekoncentration än så kan kroppen emellertid kompensera för den låga syrehalten i luften genom att 
öka blodflödet till hjärnan och genom att utnyttja en större andel av syret i blodet. På detta sätt kan 
anpassning till syrenivåer på ned till 15% kompenseras så att symptom på syrebrist nästan uteblir. Vid 
10% syrehalt märks plötsligt kraftiga symptom. När gränsen för vad kroppen kan kompensera kommer 
symptomen alltså hastigt. I Pursers modell för narkotiska ämnen behandlas brist på syre på samma sätt 
som närvaro av HCN och CO. Ekvationen för syrebristens bidrag till totala dosen av narkotiska gaser 
är:  
 

))9,20(54,0(13,8( 2

2

OC
O eF −⋅−−=  

procent. iangiven O avionen koncentratär  C 22O  
 

Andel av kritisk "dos" som funktion av syrekoncentration 
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 Figur A:5 Andel av ”kritisk dos” vid en minuts exponering som funktion av syrekoncentration. 
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Sammanfattning av Pursers kombinationsmodell för 
narkotiska gaser: 
Modellen grundar sig på följande antaganden: 
1. Effekten av HCN och CO är approximativt additiv. 
2 Upptagningshastigheten av CO och HCN antas öka proportionellt med att minutvolymen (RMV) 
ökar på grund av CO2 i röken. 
3 Effekten av syreminskning i inandningsluften är additiv med effekterna av HCN och CO. 
4. Den sövande effekten av CO2 är oberoende av den sövande effekten av de andra narkotiska ämnena. 
Det vill säga: Den narkotiska effekten av CO2 kan negligeras om den inte är större än de andra tre 
tillsammans. 
 
Nedan sammanfattas beräkningsproceduren: 
Ftotal  är det största värdet av: 
 
((FCO+FHCN)·VCO2+FO2)  och  FCO2 

 
Där: 
 

036,15107642,2 COco CF ⋅⋅= −               
 (Andel av kritisk dos för CO, koncentration i ppm)  

 
 

)023,0396,5( HCNC
HCN eF ⋅−−=

 

(Andel av kritisk dos för HCN, koncentration i ppm)    
 

)0004.2023,01903,0( 2

2
141,0 +⋅−⋅= COC

CO eV  

 (Andningsökning på grund av CO2)
 

 
))9,20(54,0(13,8( 2

2

OC
O eF −⋅−−=  

(Andel av kritisk dos för syrebrist, koncentration i procent) 

 
)5189,01623,6( 2

2

COC
CO eF ⋅−−=

 

(Andel av kritisk dos för CO2, koncentration i procent) 

 
 
 
 
Medvetslöshet förutsägs inträffa när Ftotal>1. 
Ekvationernas värden är framtagna för en sjuttio kilos man som utför lätt fysiskt arbete och för en 
minuts exponering.  
 
Vid längre exponeringstid adderas värdena för varje minut :  
Ftotal över tiden= Ftotal, minut 1 +Ftotal, minut 2 +Ftotal, minut n. 
 
De värden på koncentrationer som används är medelvärden över den aktuella minuten. 
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3 Irriterande gaser 
 
Irriterande ämnen i röken inverkar på utrymningen på två olika sätt.  

1. De irriterar ögonen med tårflöde och blinkningar till följd. Detta gör att sikten försämras för 
den utrymmande. 

2. De påverkar lungor och andningsvägar vilket kan ge livshotande lungskador. 
 
Ämnenas påverkan på människan kan även delas in i omedelbar  påverkan och fördröjd påverkan.  
 
Omedelbar påverkan 
Den omedelbara påverkan är irritation i ögon och luftvägar. Symptomen är hosta, tårflöde och 
ögonblinkningar (laryngospasmer) Hur kraftig denna omedelbara påverkan blir beror framförallt på 
vilken koncentration individen exponeras för, men även på hur plötsligt exponeringen sker. Försök har 
visat att symptomen är kraftigast vid början av exponeringen för att sedan gå ner något. En grupp 
människor som utsattes för en gradvis ökande halt av gasen CS (tårgas) klarade att sitta och spela kort 
vid en halt som de vid en direkt exponering fann vara outhärdlig (Purser 1995).  
 
Fördröjd påverkan  
Den fördröjda påverkan är främst kemisk lunginflammation. Denna inträder vanligtvis 6-24 timmar 
efter exponeringen och leder i allvarligaste fall till döden. Påverkansgraden är till skillnad från den 
omedelbara påverkan dos-beroende (dos=koncentration·tid) och följer approximativt Habers-regel.  
 
Irritationspotential 
För att kunna avgöra vilken irritations-potential olika ämnen har används djurförsök, företrädesvis på 
gnagare. Gnagare har förmågan att vid behov, under ganska långa perioder minska sin 
andningsaktivitet. Denna minskning av andningsaktiviteten står i proportion till hur irriterande ämnet i 
fråga är för gnagaren. Genom försök har det fastställts att den halt som människor finner vara kraftigt 
irriterande är lika stor som den halt som får gnagarna att minska sin minutvolym till hälften. Detta 
värde brukar förkortas RD50 och anges vanligtvis i  ppm. 
De irriterande ämnena kan delas upp i organiska (acrolein, aldehyder) och oorganiska (HCl,HBr,NO2, 
med flera) 
De organiska ämnena består huvudsakligen av lätta aldehyder och är svårare att mäta halterna av än de 
oorganiska.  Störst produktion av organiska irritanter sker vid  glödbränder eftersom lågande bränder 
sönderdelar det mesta av kolvätena med koldioxid och vatten som slutprodukt. För att kunna uppskatta 
den irriterande effekten av de organiska ämnena rekommenderar Purser att halten av dessa ämnen 
relateras till siktbegränsningen. Detta får anses vara en grov uppskattning eftersom röktätheten och 
irritationsgraden inte har ett entydigt samband. I vissa fall kan tjock rök vara måttligt irriterande medan 
tunn rök kan vara mycket irriterande i andra fall. 
 
Förutsägelse av svår irritation 
Det finns två olika sätt att beräkna vid hur irriterande förbränningsprodukterna från en brand kommer 
att vara. Det ena grundar sig på att man har RD50-data från djurförsök med det aktuella bränslet och 
den aktuella typen av förbränning. Man jämför då RD50 värdet med koncentrationen i det aktuella 
fallet, om koncentrationen är större än 2/3 avRD50-värdet så är röken att betrakta som svårt irriterande. 
 
Har man inte RD50-värdet men vet vilka ämnen som ingår i röken så kan man använda en FED-modell 
av samma typ som för de narkotiska gaserna. De värden som Purser rekommenderar är cirka 2/3 av 
RD50 och återges i tabell 9:1. 
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Tabell A:1 Gränsvärde för svår irritation av irriterande ämnen. 
Irriterande gas Rekommenderat värde 
HCl 200 ppm 
HBr 200 ppm 
HF 120 ppm 
SO2 30 ppm 
NO2 80 ppm 
Organiska gaser 5 obscura 
Firr=(Koncentration HCl / 200) + (Koncentration HF / 120) +...........+(Röktäthet i obscura / 5) 
 
Om Firr blir större än 1 kommer gasblandningen att vara svårt irriterande, utrymning är dock i de flesta 
fall fortfarande möjlig. Beteendet och gånghastigheten vid utrymningen kommer dock att påverkas. 
 
Förutsägelse av lungskador 
FED-modellen kan även användas för att förutsäga vilken dos som ger lungskador som är så allvarliga 
att de kan leda till döden (Purser 1995). Till skillnad från irritationen som var koncentrationsberoende 
är denna effekt främst dosberoende. Värdena gäller för en 30 minuters exponeringstid. För att räkna om 
de angivna värdena till dos tar man koncentrationen gånger tiden. För HCl blir till exempel den 
maximala dosen 3800·30=114000 ppm·min.  
 
Tabell A:2 Gränsvärde för lungskador vid påverkan av irriterande ämnen. 
Irriterande gas Rekommenderad koncentration 
HCl 3800 ppm 
HBr 3800 ppm 
HF 2900 ppm 
SO2 400 ppm 
NO2 Se nedan 
Organiska gaser  Ej känt 
Flungskada=(Intagen Dos HCl /Maximal dos HCl ) + (Intagen Dos HF / Maximal dos HF)...... 
 
NO2 följer inte Habers regel. Purser anger därför både ett värde för fem minuters exponeringstid på 375 
ppm vilket motsvarar en dos på 1875 ppm·min., samt ett värde för 30 minuters exponeringstid på 170 
ppm vilket motsvarar en dos på 5100 ppm·min. 
 
 

4 Värmepåverkan 
 
Värmepåverkan i samband med utrymning kan delas upp i strålningsvärme och konvektiv värme.  
 
Strålningsvärme 
Strålningen från branden (och rökgaslagret) påverkar den utrymmande på så sätt att kroppen värms upp 
vilket till slut leder till värmeslag och därmed oförmåga att fortsätta utrymningen. Detta förlopp kan 
betraktas utifrån ett dos-perspektiv. Vid akut höga strålningsnivåer kan utrymningen hindras genom att 
folk inte kan passera strålningskällan på grund av omedelbar smärta. Detta scenario kan till exempel bli 
aktuellt när ett fönster som vetter mot brandrummet skall passeras i samband med utrymning. I detta 
fall är det främst intensiteten på strålningen som är intressant. 
  
Kortvarig strålning 
 I Boverkets Byggregler (1998) gäller följande gränsvärde: 
 ” En kortvarig strålningsintensitet på max.10 kW/m.2 ” 
Detta kan jämföras med de värden som Purser (1995) presenterar; strålningsnivåer på 10 kW/m2 ger 
smärta på oskyddad hud efter 5 sekunder (Purser 1995). För 2 sekunders exponering ligger 
smärtgränsen kring cirka 20 kW/m2. 
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Total strålningsenergi 
På detta område säger Boverkets Byggregler (årtal) följande:  
”....en maximal strålningsenergi på 60 kJ/m2 utöver energin från en strålning på 1 kW/m2 ” 
Detta kan jämföras med två ekvationer för tid till smärta respektive brännskador vid olika 
strålningsnivåer som presenteras i ”Technical Reference for Cfast” (Peacock et al. årtal):  

 
Smärta    t =85·(q)–1,35  

   Brännskada  t=223·(q)–1,35 

Figur A:6 Maximal strålningsnivå som funktion av exponeringstid. 
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Lufttemperaturer - Konvektiv värme 
Varm luft kan ge brännskador på huden och i lungorna. Luftfuktigheten är en mycket viktig faktor i 
dessa sammanhang. Är luften torr så kan 200°C uthärdas i 3-4 minuter (Purser 1995), medan 100°C 
luft mättad med vattenånga mycket fort ger brännskador. I detta sammanhang förtjänar det att påpeka 
att varmluft kan binda betydligt mer vattenånga än kall luft.  I BBR (årtal) anges 80°C som en övre 
acceptabel gräns för lufttemperaturen vid utrymning. För ytterliggare data hänvisas till Purser. 
  
I  ”Hazard I Technical Reference” presenteras en ekvation för hur länge ”friska, klädda, vuxna män” 
kan uthärda värme innan de kollapsar: t =2,46·1010/T3,61. 
Där t är tiden i sekunder och T värmen i  °C. 

Takgränsvärde i BBR
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Appendix B: Enheter och sätt att mäta röktäthet 
 
För att mäta röktätheten finns en rik flora, för att inte säga djungel av enheter. De tre vanligaste är 
kanske: deciBell/meter (dB/m) även kallad Obscura, samt Bell/m och m-1.  
Rent praktiskt mäts röktätheten genom att man låter en ljusstråle (laser) lysa på en fotoresistor. Efter en 
referensmätning i normal atmosfär kan man göra en mätning i brandfallet. På så sätt kan man se hur 
mycket mindre ljus som når fotoresistorn genom röken. 
De tre ovan nämnda enheterna definieras enligt följande: 
I obscura: 

10

0

10

10
LD

I
I

⋅
−

=
 

I Bell:
 
  

 
LD

I
I ⋅−=10
0

 

 
I m-1 (i litteraturen ofta omnämnd som extinction coefficient):

  

 

LKe
I
I ⋅−=
0  

Där: 
I är belysningsintensiteten som når fotoresistorn 
I0 är belysningsintensiteten från lasern  
L är den sträcka som ljusstrålen gått genom röken 
D10 är den optiska tätheten uttryckt i obscura. 
D är den optiska tätheten uttryckt i Bell. 
K är den optiska tätheten  uttryckt i m-1  (extinction coefficient (Jin 1977)). 
 
Skillnaden mellan dessa tre enheter är alltså endast vilken konstant som används i 
exponentialfunktionen, samt basen för exponentialfunktionen.  
 
Efter lite algebra får man följande förhållande mellan konstanterna: D10=10⋅D=4,3⋅K 
 
Drysdale (1985) presenterar ett samband mellan ljusdämpningen i obscura och siktsträckan i rummet. 1 
obscura motsvarar ungefär 10 meters sikt. Detta samband gäller för föremål som har måttlig kontrast 
mot bakgrunden. Lampor och liknande föremål kan alltså ses på längre håll. Jin (1977) har undersökt 
utrymningsskyltar av reflekterande och genomlyst sort och kommit fram till att de genomlysta kan ses 
på 2-3 gånger så långt håll. 
 
I vissa sammanhang anges röktätheten i procent. Med detta avses andel bortdämpat ljus efter en viss 
färdväg genom röken. En brandvarnare kan till exempel anges utlösa vid 5 % dämpning per meter. 
 
En sammanställning av olika enheter för mätning av röktäthet och siktsträck presenteras i tabell B1 på 
nästa sida. 
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Tabell B:1 Olika enheter för att mäta röktäthet/siktsträcka 

Storhet Obscura 
(=dB/m) 

Bell/m Extinction 
coefficient (/m)

Procentuell 
dämpning per meter 

Ungefärlig 
sikt i meter 

Värde 1,0 0,10 0,23 20 10 

Värde 10 1,0 2,3 90 1 

Värde 4,3 0,43 1,0 57 2,3 

 
Siktsträckan i rök avgörs inte enbart av röktätheten, ett antal andra parametrar som till exempel 
föremålets kontrast mot bakgrunden, rökens färg, rökens ljusspridande egenskaper. Detta behandlas 
vidare av till exempel Jin (1978) och Mulholland (1985). Jin har bland annat visat att ljuskällor kan ses 
på betydligt längre avstånd än icke ljusalstrande för  
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Appendix C: Exempel på siktlinjeanalys  
 
Nedan ges ett exempel på hur siktlinjeanalys tillämpas för att uppskatta vilken siktsträcka som är 
kritisk för orienteringsförutsättningarna i en livsmedelsbutik. Metoden presenteras mer utförligt i 
resultatkapitlet. 
 
Steg 1. Bedöm vilka referenspunkter som är tillräckliga för att kunna orientera sig i lokalen. 
Denna bedömning görs med utgångspunkt från vilka som kan förväntas vistas i lokalen och vilken roll 
och lokalkännedom dessa personer har. För en person som är välbekant i en miljö ger möbler, väggar 
och liknande tillräckligt med information för att personen skall veta var han befinner sig i förhållande 
till utgångarna. I mer obekanta eller komplexa miljöer krävs det att den utrymmande guidas från punkt 
till punkt i utrymningen. 
  
Praktiskt exempel butik: I livsmedelsbutiken nedan bedöms utrymningsskyltar vara de enda pålitliga 
referenspunkterna för de utrymmande. En “siktlinjeanalys” görs till referenspunkterna från alla ställen i 
lokalen. 
 
Steg 2. Analysera överblickbarheten i lokalen. 
Detta sker genom att på en ritning dra räta siktlinjer till referenspunkterna i lokalen från alla ställen i 
lokalen. Avstånden till referenspunkter kan plottas på ritningen. Vid ruttbetonad utrymning, som det 
blir fråga om i lokaler där den utrymmande inte är så välbekant, är det  inte bara den närmaste 
referenspunkten som är viktig. Det är också avgörande att man från en referenspunkt ser till nästa 
referenspunkt för att kunna orientera sig från utrymningsskylt till utrymningsskylt. 
 
Figur C:1  Exempel på siktlinjeanalys i en butik. 
 
 
 
 

Kassor 

Hyllor (höga) 

Frysdiskar 

Utrymnings- 
skylt 
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I nästa steg har avståndet till en referenspunkt analyserats för varje kvadratmeter av butiken. Avståndet 
från en skylt till en annan behöver också analyseras eftersom det rör sig om en ruttbetonad utrymning i 
detta fall. Slutsatsen blir i detta fall att det krävs cirka 10 meters sikt för att kunna lokalisera 
utrymningsvägen från varje plats i butiken. Vilken röktäthet som kan accepteras ur 
orienteringssynpunkt beror till stor del på hur ljusstarka utrymningsskyltar som används. Om 
genomlysta skyltar används skulle en röktäthet på 2 obscura vara acceptabel eftersom dessa  skyltar 
syns på 2-3 gånger så långt håll som normalbelysta föremål (Mullholland 1995). 
   
Figur C:2 Avståndskarta till referenspunkter i butiksexempel. 
 
                   1    2    3    2    1    1    1    2    3   4    5    6    5    4    3    2    2    2    3    4    3    2    1 

                   0    1    2    2    1    0    1    2    3   4    5    6    5    4    3    2    1    1                      2    1 

                   1    1    3    2    1    1    1    2    3   4    5    6    5    4    3    2    1    0    1    2    3    2    1 

                   2    2    3    2    2    2    2    2    4   5    6                                  1    1                      2    2 

                   3    3    4    4    3    3    4    4    5   6    6    7    6    5    4    3    2    2    3    4    4    3    2 

                   4    4    5          4    4    4          6   7    7                                  3    3    4    4    5    5    4 

                   5    5    6          5    5    5          9   7    8    7    6    6    5    5   5     4                      6    5 

                   6    7    7          5    5   5          10  9    8                                  3    3    3    3    4   5    6      

                   5    5    8          4    4   4           8   8    6    6    5    4    4    3    2    2    2    3    4    4    5 

                   5    5    4          2    2   2           4   4    5    6    6    5    4    2    1    1    1    2    3    4    5 

                   5    4    3    2    1    1    1    2    3   4    5    5    4    3    3    2    1    0    1    2    3    4    5 

                   5    4    3    2    1     0   1    2    3   4    5    5    4    3    2    2    1    1    1   2     3    4    5 

                   5    4    3    2    1    1    1    2    3   4    5    5    4    4    3    3    2    2    2    3    4    5    6 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

10 meter 8 meter 

5 meter 

6 meter 



 46

 

Appendix D: Röktäthetsdata från utrymningsförsöken 
 
Försök 1: På grund av problem med loggningsutrustningen registrerades bara en del av försöket. Sikten 
var 6-7 meter (cirka 1,8 obscura) under försöket. 
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Siktmätning med laser vid Försök 3
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Siktmätning med laser vid Försök 5
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Appendix E: Försöksprotokoll 
Försöksperson nummer  :                           Kön:                          Ålder:                         
Namn: 
 
Försök 1: 
Tid: 
 
Hur mycket påverkade sikten utrymningen vid detta försök? 
     1            2        3              4          5 
Inte alls       mycket lite    Medel      Ganska mycket     Väldigt mycket  
 
Hur gick det att orientera sig (veta var man var och vart man var på väg)  
i lokalen vid detta försök? 
        
                1                       2                       3                    4 
         Knappt alls        dåligt          vissa problem        lätt 
 
Kommentar om orienteringsproblem och övrigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.....Och så vidare för de andra försöken) 
  


