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Abstract 
This report is a part of the course fire safety evaluation at Lund Univeristy and 
constitutes an evaluation of the security from a human safety point of view in case 
of fire at Kvarnbergsskolan on Värmdö. 
 
A visit to the school has been made, where the premises were documented and the 
existing fire protection was studied. Demarcations were done, and then the worst 
plausible fire scenarios were assessed. These were studied in detail and on the basis 
of simulations with computer programs, CFAST and Simulex, hand calculations 
and engineering arguments conclusions concerning the fire safety were drawn. 
These conclusions were made from when critical relation occurs. 
 
The following scenarios are assessed and constitute worst plausible cases: 
 

• Fire in the gymnasium or in one of the changing rooms. 
• Fire in one of the corridors or a fire that because of fire gas dissemination 

can influence this. 
• Fire in the technology ward 

 
In all cases, the assessment is done that the current fire safety has certain 
deficiencies and that accidents can happen. Therefore, proposals are given on 
improvements where the most important changes are considered to be the 
following: 
 

• Installation of automatic fire and evacuation alarm 
• Increased amount, and more regular placement of smoke detectors 
• Improvements of the current fire cell boundaries 

 
In addition to these additional proposals are given for the respective fire scenarios. 
For example: installation of automatic door closers, more fire extinguishers and 
additional fire cells. 
 
  



 

  



   

Sammanfattning 
Denna rapport är en del i kursen Brandteknisk riskvärdering vid Lunds tekniska 
högskola och utgör en utvärdering av personsäkerheten ur brandsynpunkt av 
Kvarnbergsskolan på Värmdö.  
 
Ett platsbesök på skolan har utförts, där lokalerna dokumenterades och det 
befintliga brandskyddet studerades. Därefter gjordes avgräsningar och sedan 
bedömdes värsta troliga brandscenarier. Dessa studerades i detalj och utifrån 
simuleringar med datorprogram, CFAST och Simulex, handberäkningar och 
ingenjörsmässigt resonemang drogs slutsatser angående personsäkerheten. Dessa 
slutsatser utgick från då kritiska förhållande inträffar. 
 
Följande scenarier bedöms utgöra värsta troliga fall: 
 

• Brand i gymnastiksalen eller i något av omklädningsrummen på 
våningsplanet under. 

• Brand i någon av korridorerna eller en brand som på grund av 
brandgasspridning kan påverka denna. 

• Brand i tekniksalen. 

I samtliga fall görs bedömningen att personsäkerheten i nuvarande form har brister 
och att säker utrymning ej kan garanteras. Därför ges förslag på förbättringar där de 
viktigaste anses vara följande: 
 

• Installation av automatiskt brand- och utrymningslarm 
• Fler och mer regelbunden placering av rökdetektorer 
• Förbättring av de brister som finns i nuvarande brancellsgränser 

Utöver dessa ges även en del förslag för respektive brandscenario. Exempel på dessa 
är införande av dörrstängare, fler handbrandsläckare och en översyn av brandceller. 
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1 - Inledning 
I detta kapitel presenteras bland annat en del av de begrepp som kommer användas 

i rapporten, statistik över skolbränder samt en översiktlig beskrivning av objektet 

och dess befintliga brandskydd. 

 

1.1 - Syfte och mål  
Syftet med denna rapport är att undersöka och utvärdera brandskyddet på 

Kvarnbergsskolan med avseende på personsäkerhet. Rapporten är en del av kursen 

Brandteknisk riskvärdering som ges för brandingenjörsstudenter i årskurs tre vid 

Lunds tekniska högskola. Målet är att identifiera problem samt att komma med 

förslag på förbättringar av dessa. 

 

1.2 - Målgrupp 
Den huvudsakliga målgruppen för rapporten är en person med 

bakgrundskunskaper motsvarande en student på brandingenjörsprogrammet 

årskurs tre. Denna förutsätts dock inte ha läst kursen Brandteknisk riskvärdering. 

För att även underlätta för personer utan dessa förkunskaper har rapporten försetts 

med en begreppslista.  

 

1.3 - Begrepp 
Backdraft - När ofullständigt förbrända brandgaser blandas med luft kan en 

explosiv blandning uppstå och i kombination med en gnista eller öppen låga 

explodera. Ofulltsändigt förbrända brandgaser bildas när en brand får brist på syre. 

När ett fönster krossas eller en dörr öppnas strömmar däremot ny luft in i 

brandrummet och förser branden med syre.  

 

Balkongspillplym - När brandgaser på taknivå i ett rum transporteras ut i ett rum 

med högre takhöjd bildas en plym, kallad balkongspillsplym, se Figur 1. 

Brandgaserna i denna plym kommer på grund av turbulens och inblandning av luft 

öka flerfaldigt i volym. 
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Figur 1 – Balkongspillplym (Milke, 2007) 

 

Brandbelastning - Kvoten mellan den sammanlagda värmemängden som frigörs 

vid fullständig förbränning av allt brännbart material i en brandcell och 

brandcellens totala omslutningsarea kallas för brandbelastning och anges i MJ/m2 

(Lunds tekniska högskola, 2005).  

 

Brandcell - En brandcell är en avgränsad del i en byggnad, till exempel ett rum, en 

korridor eller en sammanhängande grupp av rum, inom vilken en brand kan 

utvecklas under en föreskriven tid utan att spridas till andra delar av byggnaden 

(Lunds tekniska högskola, 2005).   

 

Brandgaser – Blandning av luft och de varma gaser som bildas vid förbränning 

(Lunds tekniska högskola, 2005). 

 

Brandscenario - Ett brandscenario beskriver vilka förutsättningar som gäller för ett 

specifikt brandförlopp, så som byggnadens förutsättningar, brännbart material, 

påverkar av människor med mera (Lunds tekniska högskola, 2005). 

 

Detektionstid - Den tid det tar från det att en brand startar tills den upptäcks.  

 

Effektutveckling – Effektutvecklingen är den värmemängd som avges per 

tidsenhet i en brand (Lunds tekniska högskola, 2005). 

 

Effektutvecklingskurva - Ett bra sätt att beskriva ett brandförlopp är att ange 

effektutvecklingskurvan som visar brandens effektutveckling som funktion av 

tiden. Ofta beskrivs effektutvecklingskurvan med en så kallad αt2-kurva, vilket 
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innebär att branden beskrivs av en tillväxtfaktor multiplicerad med tiden i kvadrat 

(Lunds tekniska högskola, 2005). Tillväxtfaktorn beskriver hur snabbt branden 

tilväxer. Typvärden för tillväxtfaktorer finns och kallas i rapporten vid sina 

engelska namn. Dessa är slow, medium, fast och ultra-fast. 

 

Efterlysade skylt - Vägledande markering i form av en utrymningsskylt som tar 

upp ljus och lyser även efter det att belysningen slocknat.  

 

Kritiska förhållanden - Kritiska förhållanden anger vanligen gränsvärden för 

nivåer på till exempel temperatur, värmestrålning från brand och brandgaser, sikt 

och andel giftiga förbränningsprodukter i brandgaserna, som inte bör uppnås 

förrän utrymning är avslutad, då dessa gränsvärden räknas som skadliga, men inte 

dödliga, för personerna som utrymmer (Lunds tekniska högskola, 2005).  

 

Känslighetsanalys – Syftet med en känslighetsanalys är att identifiera de 

parametrar som i störst utsträckning påverkar resultatet. Exempel på parametrar 

som undersökts är brandens effektutveckling och detektionstid. 

 

Optisk densitet - Optisk densitet är ett uttryck för ljusets dämpning. Den optiska 

densiteten är starkt kopplad till sikten, ju högre optisk densitet, desto sämre sikt 

(Holmsedt & Nilsson, 2007).  

 

Utrymningsväg - Dörr, port eller fönster, som leder direkt till det fria eller till 

trappa, korridor eller tunnel inom en egen brandcell, som leder till det fria. Med 

utrymningsväg menas inte bara en utgång direkt till det fria. Även korridorer, 

trapphus och loftgångar i eller utanför byggnaden, som leder från den aktuella 

lokalen till säker plats i det fria eller till en säker flyktplats räknas som 

utrymningsvägar (Lunds tekniska högskola, 2005).  

 

Ventilationskontrollerad brand – Om brandens effektutveckling begränsas av 

tillgången till syre sägs branden vara ventilationskontrollerad. Om det däremot är 

mängden bränsle som begränsar sägs branden vara bränslekontrollerad. 

 

1.4 - Statistik över skolbränder 
För att komma fram till lämpliga brandscenarier är det förutom själva objektets 

utforming och inredning även intressant att studera statistik över skolbränder i 



4 

landet och hur de uppstått. Statisktiken som studerats är hämtad från Statistik över 

bränder i skolor (Räddningsverket, 2007) samt en sammanställning redovisad i 

Error! Reference source not found. (Sihvo Broman, 2008). Antalet bränder i 

skolor som räddningstjänsten kallats till har de senaste åren haft en stigande trend. 

År 2007 tillkallades räddningstjänsten till 439 skolbränder och 60 av dessa var i 

Stockholms län. Detta innebär att det startar en brand på Stockholm skolor ungefär 

var sjätte dag vilket medför att vikten av ett väl fungerande brandskydd inte kan 

bortses från.  Fördelningen per månad och veckodag är relativt jämn, med färre 

bränder under juni, juli, augusti och på helger och något fler bränder i december 

och på måndagar. På vardagar startar bränderna i regel under skoltid 09:00-16:00 

och på helger startar de på kvällstid/natt, 19:00-03:00.  

 

Den vanligaste brandorsaken på skolor är anlagda bränder, vilka mer än 

fördubblats sedan 1996. Andra vanliga brandorsaker är tekniska fel, okända 

orsaker, barns lek med eld, glömd spis, fyrverkerier, värmeöverföring och andra 

orsaker. 

 

En majoritet av skolbränderna har vid Räddningstjänstens ankomst antingen 

självslocknat eller släckts manuellt. En stor andel brinner endast i startföremålet, 

men ungefär 15 procent av bränderna år 2007 spred sig ytterligare vilket är en 

relativt hög siffra. Diagram över statistik finns i bilaga A. 

 

1.5 - Objektsbeskrivning 
Kvarnbergsskolan ligger på en höjd i centrala Gustavsberg. Där går ungefär 300 

elever i årskurserna sex till nio. Byggnaden uppfördes på 50-talet men har sedan dess 

blivit både tillbyggd och ombyggd.  Kvarnbergsskolan är en suterrängbyggnad, där 

bottenplanet är beläget delvis under markytan, se Figur 3 och 4. Byggnaden är 

indelad i ett antal delar, se Figur 2, och har tre plan, som alla används för 

undervisning.  
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Figur 2 – Översiktsbild av byggnadsdelar 

 

  
  Figur 3 - Fasad mot väster  Figur 4 - Fasad mot öster   

 

På våning ett, se Figur 5, finns ett flertal klassrum; två hemkunskapssalar, 

textilslöjdsal, trä- och metallslöjdsal, teknikrum och flera vanliga klassrum. I alla 

klassrum finns plats för mellan 15 och 30 elever. Det finns också ett stort 

uppehållsrum där eleverna kan vara på rasterna, bibliotek, rum för förvaring av 

skolmaterial, vaktmästarens rum, skyddsrum samt omklädnings- och duschrum och 

toaletter. Tre grupprum för mindre studiegrupper på tio elever finns också att 

tillgå.  
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Figur 5 – Plan ett 

 

Huvudingången ligger på plan två, se Figur 6. Där finns också expeditionen, 

gymnastiksalen, personalmatsalen, skolköket och matsalen, uppehållsrum, 

klassrum, lärarrum, skolsköterska och ett par mindre rum för förvaring. Av 

klassrummen är fyra stycken kemisalar och resten vanliga klassrum, alla avsedda för 

30 elever. Skolmatsalen och personalmatsalen ligger på varsin sida om skolköket. 

Skolmatsalen är avsedd för 150 personer och personalmatsalen för 25 personer. 

 

 
Figur 6 – Plan två 

 

Våning tre, se Figur 7, är den översta våningen. Där finns åtta klassrum; en bildsal, 

två datorsalar, fyra mindre grupprum, ett keramikrum, ett mörkrum samt några 

mindre förrådsrum för förvaring av skolmaterial. Klassrummen är avsedda för 30 
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elever och de mindre grupprummen för tio elever. På översta våningen i varje 

byggnadsdel finns ett fläktrum från vilket byggnadsdelens ventilation styrs. 

 

 

Figur 7 – Plan tre 

 

1.6 - Befintligt brandskydd 
Varken automatiskt utrymnings- eller brandlarm finns. Det finns heller inga andra 

aktiva system på skolan. Det organisatoriska brandskyddet finns beskrivet i en 

pärm. Antalet vägledande markeringar, i form av efterlysande skyltar, i byggnaden 

är stort, vilket gör utrymningsvägarna tydligt markerade. 
 
1.6.1 - Brandcellsindelning 

Endast trapphus och korridorer ska enligt ritningarna utgöra egna brandceller, men 

det finns avvikelser från dessa. Korridorerna har delats in i sektioner men brister i 

sektionsgränserna gör att de avskiljande funktionskraven inte uppfylls. Bristerna 

består i huvudsak av springor kring dörrar, icke fungerande dörrstängare och otäta 

genomföringar. En mer ingående redogörelse av hur brandcellerna är utformade 

finns i beskrivningen av respektive scenario.  

 
1.6.2 - Larmsystem 

Skolan saknar automatiskt brandlarmssystem, men på ett fåtal platser finns 

rökdetektorer som avger larm i det utrymme de är placerade. Två rökdetektorer 

finns utplacerade i korridoren på våning tre i byggnadsdel E. Även i 

uppehållsrummet utanför hemkunskapssalarna i byggnad F finns en rökdetektor. 

Alla rökdetektorer är batteridrivna. Utrymningslarmet utgörs av ett manuellt 

utlöst larmsystem. Det består av en knapp i expeditionen, som ligger på våning två 

i byggnadsdel C, kopplad till skolans högtalarsystem. Vid aktivering hörs, enligt 

vaktmästarens utsago, larmsignal i alla utrymmen i byggnaden. Larmsystemet är 

inte kopplat till räddningstjänsten. Funktionen provas en gång per termin i 

samband med utrymningsövning.  
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1.6.3 - Organisation 

Ytterst ansvarig för brandskyddsarbetet på skolan är rektorn. Rutiner för 

utrymning och agerande vid brand finns att tillgå i en pärm som all personal enligt 

uppgift från rektorn ska känna till. Vid besöket upplevdes dock denna kännedom 

som bristfällig. Utrymningsövningar ska genomföras en gång per termin. I händelse 

av brand ska någon ur personalen med hjälp av knappen utlösa utrymningslarmet 

samt ringa räddningstjänsten. Sedan ska personen ta på sig en gul jacka som hänger 

bredvid larmknappen och gå ut till uppsamlingsplatsen för att påbörja inräkning av 

eleverna. Uppgifter om det maximala antalet personer som får vistas i 

gymnastiksalen varierar. Enligt skylt i lokalen får max 150 personer vistas där, men 

enligt rektorn kan den ibland användas för upp till 250 personer. Vid besöket 

upptäcktes att en utrymningsväg var svåröppnad. Detta åtgärdades senare, men 

rutiner för kontroll av dessa har brustit.  

 
1.6.4 - Utrymning 

Vid utrymning ska elever och personal samlas på en uppsamlingsplats utanför 

skolan där inräkning ska ske. Denna finns utanför skolbyggnaden och rutin för 

inräkning finns beskriven i pärmen, som nämnts ovan. I västra delarna av 

byggnaden (byggnadsdelarna A, B, C, E och F) uppmanas eleverna att stanna i 

klassrummen och invänta räddningstjänsten i händelse av brand. 

 
1.6.5 - Problem 

Avsaknaden av automatiskt brandlarmssystem innebär att detektionstiden vid 

brand kan bli lång. Endast ett fåtal utrymmen är utrustade med rökdetektorer, i 

övriga måste detektion ske manuellt. Brandcellsgränserna är i många fall otäta och 

indelningen följer inte de ritningar som finns. Många av de automatiska 

dörrstängarna i brandcellsgränserna är trasiga och vissa dörrar är helt uppställda. 

Vid besök ställdes frågor till delar av personalen gällande de rutiner för brandskydd 

som finns på skolan. Av svaren framgick att kunskaper om dessa var varierade. 
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2.1 - Kritiska förhållanden 
För att säker utrymning i en lokal skall kunna ske anges ett antal kriterier som 

måste undvikas, så kallade kritiska förhållanden. Värden för dessa kriterier 

presenteras nedan och är hämtade ur Brandskyddshandboken (Lunds tekniska 

högskola, 2005) samt från BBR (Boverket, 2008). 

 

• Temperaturen får ej överstiga 80 0 C. 

• Sikten får ej understiga 10 meter i okänd miljö, eller 5 meter i känd miljö. 

• Brandgaslagrets höjd får ej understiga 1,6 + 0,1 * rumshöjden i meter, om 

något av ovanstående kriterier råder i detta. 

 

För att undersöka om kritiska förhållanden uppstår simuleras brandförloppet i 

CFAST. 

 

2.2 - Datorprogram 
För att utföra arbetet används två datorprogram; CFAST och Simulex. CFAST 

används till simulering av bränder och spridning av brandgaser, för att undersöka 

om kritiska förhållanden uppstår. Simulex används för att simulera 

utrymningsförlopp och uppskatta den tid utrymning tar. Mer ingående 

beskrivningar av programmen finns i Bilaga H. 

 

2.3 - Utrymning 
Vid utrymningsberäkningar kommer personantalet att utgöras av byggnadens 

maximala kapacitet. För nuvarande utnyttjas inte denna, men eftersom skolans 

elevantal kan antas variera olika år anses detta ge en bättre bild av brandskyddet. 

Utrymningstiden dimensioneras enligt formeln nedan. Denna är hämtad ur 

Brandskyddshandboken (Lunds tekniska högskola, 2005). 

 

  ö  

 

Den totala utrymningstiden är alltså summan av varseblivnings-, besluts-, reaktions- 

och förflyttningstiden. Varseblivningstiden är den tid som förflyter från det att 

branden bryter ut tills personerna i byggnaden upptäcker att något onormalt 

inträffat. Den beror till stor del på om personerna kan se branden eller inte, samt 

om det finns ett automatiskt brandlarm installerat. Besluts- och reaktionstiden är 
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den tid det tar för personerna att förstå att det brinner och sedan fatta beslut om 

vad de ska göra, till exempel larma, hjälpa andra att utrymma eller försöka 

bekämpa branden. Förflyttningstiden är den tid det tar från det att personer börjat 

utrymma tills lokalen är tom. 

 

Om  ansätts till den ur CFAST erhållna tiden tills kritiska förhållanden 

inträffar och ö  till den i Simulex beräknade utrymningstiden kan den för 

varseblivning, reaktion och beslut tillgängliga tiden, ä , beräknas enligt den 

omskrivna formeln nedan. En bedömning av huruvida denna tid räcker för att 

genomföra en säker utrymning kan sedan göras. 

 

ä  ö å ö  
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3 - Brandscenarier 
Ett antal scenarier för brand i skolan har analyserats och av dessa har tre valts ut för 

noggrannare studier. Urvalet har försökt göras så att de för byggnaden 

dimensionerande fallen med avseende på personsäkerhet täcks in. Scenarierna 

sammanfattas i Tabell 1 nedan. Sannolikhetsbedömningen görs utifrån statistik 

samt vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Konsekvensbedömningen utgår från 

antalet tillgängliga utrymningsvägar och antalet personer som väntas befinna sig i 

lokalen. I denna rapport avses att studera värsta troliga fall för brand, varför en hög 

konsekvens anses värre än en hög sannolikhet. 

 
Tabell 1 – Sammanfattande risk- och konsekvensbedömning av olika scenarier 

 Sannolikhet Konsekvens 

Bildsalen Låg Låg 

Kök och matsal Hög Låg 

Pingisrum/Bibliotek/ 
Hemkunskapssal Hög Låg 

Träslöjd/textilslöjd Medel Låg 

Gymnastiksal Låg Hög 

Korridoren Hög Medel 

Tekniksalen och trapphuset Medel Hög 

 

3.1 - Avgränsningar 
Byggnadsdelarna A, B, C och K, se Figur 2, kommer inte att studeras i rapporten 

eftersom de inte används lika frekvent som de andra byggnadsdelarna. 

Korridorerna i dessa delar sammanbinder endast ett fåtal klassrum och är utrustade 

med utrymningsvägar direkt till det fria. Väggar och tak är av obrännbart material 

och brandbelastningen är låg. 

 

3.2 - Ej valda scenarier 
Här presenteras de scenarier som ej kommer att studeras noggrannare. De bedöms 

antingen vara acceptabla ur personsäkerhetssynpunkt eller täckas in genom studien 

av något av de tre utvalda scenarierna.  
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3.2.1 - Bildsalen 

Rummet är stort och rymligt med högt i tak och har tre separata utrymningsvägar. 

Det finns mycket brännbart material men eftersom där inte bedrivs någon 

verksamhet som alstrar värme bedöms brandrisken som ringa och sannolikheten 

sätts till låg. Även om brand skulle uppstå anses utrymningsmöjligheterna vara 

goda, dels på grund av det begränsade antalet personer som förväntas befinna sig i 

lokalen samt utrymningsvägarnas tillgänglighet. Konsekvensen sätts därmed till låg.  

 
3.2.2 - Kök och matsal 

Ett av de utrymmen där det statistiskt sett startar flest bränder på skolor är i köket 

och sannolikheten sätts därför till hög (Sihvo Broman, 2008). Köket ligger i 

anslutning till skolmatsalen och är inte brandtekniskt avskiljt från denna. Antalet 

personer i matsalen får ej överstiga 150 och den kan antas vara nästan full under en 

och en halv till två timmar en vanlig skoldag. Det finns två utrymningsvägar i 

matsalen och de är både tydligt utmärkta och bra placerade. Även köket har två 

utrymningsvägar, varav en går genom matsalen. På grund av den goda tillgången till 

utrymningsvägar sätts konsekvensen av en brand till låg. 

 

Startföremål vid skolbränder är ofta spisar som glömts stängas av. Detta innebär att 

det är mindre troligt att en eventuell brand uppstår i samband med själva 

skollunchen.  

 
3.2.3 - Pingisrum/Bibliotek/Hemkunskapssal 

På plan ett i byggnadsdel F finns lokaler för undervisning i hemkunskap, ett 

bibliotek och även ett uppehållsrum för eleverna. I anslutning till detta finns ett 

antal toaletter. Som nämnts börjar många skolbränder i glömda spisar, vilket 

innebär att en brand i någon av hemkunskapssalarna är möjlig. Sannolikheten för 

en anlagd brand antas även vara störst i utrymmen där elever kan vistas utan tillsyn. 

Baserat på detta sätts sannolikheten till hög. 

 

Konsekvensen av scenariot sätts till låg av främst tre orsaker. Det finns tre tydligt 

markerade och lättillgängliga utrymningsvägar. Det finns rökdetektorer i 

uppehållsrummet. Denna del av byggnaden utgör en egen brandcell och saknar de 

brister i brandcellsgränser som observerats i andra byggnadsdelar. 
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3.2.4 - Träslöjd/Textilslöjd 

Slöjdsalarna ligger i plan ett, under matsalen. Här förvaras en stor mängd brännbart 

material vilket kan ge upphov till en omfattande brand om antändning sker. 

Sannolikheten för detta sätts till medel eftersom medvetenheten om riskerna med 

denna typ av verksamhet troligtvis är hög och eftersom statistiskt stöd saknas. 

Konsekvensen av dessa scenarier har satts till låg eftersom det finns bra placerade 

utrymningsvägar och goda möjligheter för utrymning.  

 

3.3 - Gymnastiksalen 
Denna del anses vara intressant eftersom den kan tänkas användas vid tillställningar 

då ett större antal människor samlas, till exempel vid avslutningar, högtidsfiranden 

eller uthyrning av lokalen. Den ena utrymningsvägen utgörs av två efter varandra 

tätt följande dörrar varav den första öppnas inåt. Detta i kombination med ett stort 

personantal försvårar en utrymning och konsekvensen sätts därför till hög. 

Avsaknad av troliga antändningskällor medför dock att sannolikheten sätts till låg. 

 

3.4 - Korridoren 
Korridorerna i byggnadsdelarna E och F anses vara intressanta då de utgör de 

centrala delarna av skolan och eftersom det är i dessa byggnadsdelar de flesta 

undervisningssalarna är belägna. Avsaknaden av automatiskt utrymningslarm 

innebär att detektionstiden vid brand kan bli lång. Korridorerna avskiljs på ett 

flertal platser från varandra, samt från trapphusen, med brandcellsgränser i form av 

armerade glasdörrar. Infästningen mellan karm och dörr är dock i många fall inte 

tät, varken ovanför eller under dörren, och bedöms således kunna medföra risk för 

brandgasspridning. Inte heller undertaket är brandtekniskt avskiljt ovanför alla 

dörrarna, där finns otätheter kring kablar som korsar brandcellsgränser. Av dessa 

anledningar sätts konsekvensen för detta scenario till medel. Korridoren fungerar 

som uppehållsrum för eleverna under rasterna och innehåller även ett antal 

toaletter, vilket statistiskt sett är ett vanligt utrymme för brand i skolor (Sihvo 

Broman, 2008). Sannolikheten för brand sätts därför till hög. 

 

Även skolans utrymningsstrategi kan utgöra en fara, då man enligt denna inte ska 

utrymma utan stanna i klasrummen om brandgaser upptäcks i korridoren. Tanken 

är istället att räddningstjänsten ska bistå med utrymning genom fönstren. 
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3.5 - Tekniksalen och trapphuset 
Tekniksalen är intressant eftersom det finns en hög brandbelastning i rummet, samt 

eftersom verksamheten är sådan att det finns en förhöjd sannolikhet för brand. 

Avsaknaden av larm gör att en brand skulle kunna fortgå länge utan att upptäckas. 

Dörren ut till bottenplanet i ett av trapphusen är inte brandklassad och saknar 

dörrstängare.  Dessa brister är huvudorsakerna till att detta scenario anses viktigt. 

En fara som detta medför är att en snabb rökfyllnad av trapphuset är möjlig, vilket 

förhindrar det från att användas som utrymningsväg. De personer som vistas i 

korridoren utanför bildsalen på plan tre riskerar då att bli instängda om 

angränsande rum är låsta vilket medför att konsekvensen för detta fall sätts till hög. 

Sannolikheten för att en brand skulle utbryta någonstans i tekniksalen eller 

personalrummet sätts till medel. Brandbelastningen i tekniksalen är högre och detta 

scenario kommer således studeras noggrannare. 
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4 - Brand i gymnastiksalen 
 

4.1 - Lokalbeskrivning 
Gymnastiksalen och omklädningsrummen utgör en egen byggnadsdel på två 

våningar. På nedervåningen finns förutom två omklädningsrum även lärarrum, 

duschar, toaletter och fläktrum. De två omklädningsrummen är belägna i mitten av 

byggnaden och sammanbinds av en dörr. Väggarna består av betong med ytskikt av 

antingen färg eller kakelplattor. Golvet täcks av en plastmatta och takhöjden är 2,5 

meter. Bild av ett omklädningsrum visas i Figur 9. 

 

 
Figur 9 – Ett av omklädningsrummen 

 

 Omklädningsrummen förbinds till gymnastiksalen med varsitt trapphus. I Figur 10 

syns hur våningsplanet förenklats i CFAST och rummens benämningar är 

utmärkta. 
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1. Omklädningsrum 1  2. Toalettrum  3. Toalett 1 

4. Trapphus 1   5. Ingång 1   6. Till dusch 1 

7. Dusch 1   8. Till dusch 2  9. Dusch 2 

10. Omklädningsrum 2 11. Ingång 2  12. Toalett 2 

13. Till toalett 2  14. Trapphus 2 
Figur 10 – Modell av planet under gymnastiksalen. 

 

Gymnastiksalen är belägen ovanför omklädningsrummen och ska kunna rymma 

upp till 150 personer, men information har framkommit som visar att det vid vissa 

tillfällen kan befinna sig uppemot 250 personer i lokalen. Väggarna täcks på 

kortsidorna av träpanel. Längs ena långsidan täcks väggen av fönster och den andra 

har ett ytskikt av färg. Golvet består av trä. Även taket täcks delvis av träpanel och 

här finns även ljuddämpande plattor uppsatta. Det finns diverse redskap och 

bänkar, varav de flesta består av trä eller plast/skum. Takhöjden är 5,7 meter. Bild 

av redskap och dess placering ses i Figur 11. 
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Figur 11 – Träningsredskap och bänkar placerade längs långsidan med fönster. 

 

4.2 - Utrymningsvägar 
Det finns tre utrymningsvägar i byggnadsdelen. Från gymnastiksalen finns en 

passage genom två dörrar som leder ut till skolans huvudentré. Den första dörren i 

passagen, dörr A i figuren, öppnas inåt gymnastiksalen, den andra dörren öppnas 

utåt mot huvudentrén. Dessa dörrar är av standardstorlek med bredden 0,9 meter. 

De andra utrymningsvägarna leder genom plan ett ut till det fria. Dessa har bredden 

1,0 meter. I Figur 12 visas dörrarnas placering samt benämning. 

 

 
Figur 12 – Placering av dörrar i lokalen 
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4.3 - Brandbelastning 
Mängden brännbart material i form av inredning på nedervåningen är relativt liten. 

Dock kan den förväntas vara avsevärt högre när aktivitet i lokalen förekommer 

eftersom den då troligtvis används för förvaring av ytterkläder. I gymnastiksalen är 

mängden brännbart material högre på grund av träningsutrustningen samt 

träbeklädnaden av väggar och tak. 

 
4.4 - Scenario 
För analys angående gymnastiksalen har två olika fall studerats, ett där branden 

uppstår på det nedre planet och ett där branden uppstår i gymnastiksalen. Den 

största risken anses föreligga om en brand skulle bryta ut i något av 

omklädningsrummen på och på grund av avsaknaden av brandlarm kunna växa 

oupptäckt. Om någon av dörrarna i gymnastiksalen öppnas kan en snabb 

rökfyllnad av denna lokal uppstå, samtidigt som det bara finns en tillgänglig 

utrymningsväg. Bränder i övriga utrymmen på det nedre planet, till exempel 

toaletterna, bedöms på grund av lägre brandbelastning bli mindre omfattande än en 

brand i omklädningsrummen. Därför har dessa fall ej analyserats närmre. En brand 

i gymnastiksalen bedöms mindre allvarlig eftersom den antingen inträffar då 

personer vistas i lokalen och därmed upptäcks tidigt, eller då ingen vistas i lokalen 

och därför inte utgör någon risk mot personsäkerheten. 

 

För fall då branden startar i gymnastiksalen antas detta ske i samband med någon 

tillställning där sannolik tändkälla är elektronik som överhettas alternativt en 

anlagd brand. I det andra fallet antas en anlagd brand i ett av omklädningsrummen 

under ovan nämnda aktivitet i gymnastiksalen. 

 

4.5 - Brandförlopp 
 
4.5.1 - Brand i gymnastiksalen 

Den ena långsidan i gymnastiksalen består till stor del av fönster och dessa antas gå 

sönder i intervallet 290-380 °C (Fire Science and Technology Inc, 2005). 

Majoriteten av det brännbara materialet i gymnastiksalen består av trä. I Initial Fires  

(Särdqvist, 1993) visar en mängd försök att träbaserade bränder ofta har en snabb 

tillväxthastighet. Därför har en effektkurva med tillväxthastigheten fast använts vid 

simuleringarna i CFAST. Lokalen har en stor mängd brännbart material och god 
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4.5.2 - Brand i omklädningsrum 

Faran med en brand i ett av omklädningsrummen är att det kan ta lång tid innan 

detektion sker. Dessutom kan brandgaserna, via ventilation, springor eller dörren 

mellan omklädningsrummen, sprida sig vidare till övriga utrymmen på samma 

plan, trapphusen och även in i själva gymnastiksalen. Detta medför att det endast 

kommer att finnas en utrymningsväg i gymnastiksalen som är säker vilket försvårar 

en utrymning. För att representera en brand i kläder utförs simuleringen i CFAST 

med en ultrafast-kurva med en maximal effetutveckling på 6 megawatt. Denna 

tillväxthastighet anses rimlig baserat på tidigare utförda experiment med kläder 

(Johansson, 2004). Effektutvecklingskurvan kan ses i bilaga F. I detta fall antas 

branden starta i omklädningsrum 2 och förblir oupptäckt tills någon öppnar en av 

dörrarna till trapphusen och rök väller in i gymnastiksalen. Därefter antas den 

andra dörren öppnas och således är två av tre utrymningsvägar blockerade.  

 

Simulering har gjorts för 2000 sekunder av brandförloppet där en av dörrarna 

öppnas efter 300 sekunder och den andra efter 315 sekunder. Valet av tid tills första 

dörren öppnas bygger på att någon i gymnastiksalen antas upptäcka rök som läcker 

in genom någon av dörrarna eller via ventilationen. Om inget annat sägs antas den 

andra dörren alltid öppnas 15 sekunder efter den första. På platser där andra dörrar 

finns har dessa antagits vara stängda. 

 
4.5.3 - Resultat – Brand i gymnastiksalen 

Tabell 2 visar hur lång tid det tar innan de olika kritiska förhållandena uppnås. 

 
Tabell 2 – Tid i sekunder till respektive kritiskt förhållande inträffar. 

Kritiskt förhållande Höjd på brandgaser Temperatur Sikt 

Gymnastiksalen 200 s 180 s 340 s 

 

Tid till brandgaserna når kritisk höjd är ungefär 200 sekunder och vid denna 

tidpunkt är temperaturen ungefär 100° C i zonen med brandgaser. Sikten efter 200 

sekunder beräknas till 30 meter. 

 
4.5.4 - Resultat – Brand i omklädningsrum 

Undersökning visar att fönster troligtvis kommer gå sönder efter 100 sekunder i 

brandrummet. Resultat utgående från detta redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3 – Tid i sekunder till kritiskt förhållande inträffar från då första dörren öppnas 

Kritiskt förhållande Höjd på brandgaser Temperatur Sikt 

Gymnastiksalen 90 s Inträffar ej 90 s 

 

Det tar lite mer än 90 sekunder från då första dörren öppnats innan brandgaserna 

nått kritisk höjd. Temperaturen är vid denna tidpunkt drygt 40 °C och den uppnår 

aldrig kritisk nivå. Sikten blir kritisk efter ungefär 30 sekunder. Se bilaga B för 

grafer. 

 

Den maximala temperaturen i utrymmen i och närmast omklädningsrum 2, se Figur 

10, studeras i syfte att bedöma huruvida brandspridning sker eller inte och 

Tabell 4 visar den maximala temperaturen i dessa utrymmen. 

 
Tabell 4 – Maximal uppnådd temperatur. 

Rum Temperatur (°C)  

Omklädningsrum 2 915  

Ingång 2 300  

Till toalett 2 485  

Till dusch 2 385  

Omklädningsrum 1 105  

 

De utrymmen, bortsett från brandrummet, som antas ha mest lättantändliga 

material är ingång 2 som egentligen består av en mängd mindre rum, bland annat 

lärarrum, toalett 2 och omklädningsrum 1. 

 

Brännbart material med lägst antändningstemperatur, som förvaras i området, antas 

vara papper i lärarrummet och på toaletterna, detta antänds vid en temperatur på 

ungefär 200 °C (Brandskyddsföreningen, 2008). Enligt värden ur CFAST uppnås 

denna temperatur i samtliga av de redovisade fallen utom i omklädningsrum1. Detta 

tyder på att det inte är osannolikt att en brand kan sprida sig till andra utrymmen. 

Detta kan ske dels på grund av brandgaserna och dels på grund av glödpartiklar. 

Hur brandspridning påverkar resultaten undersöks närmre i känslighetsanalysen. 

 
4.5.5 - Känslighetsanalys – Brand i gymnastiksalen 

Många olika faktorer som ej tagits hänsyn till i det undersökta scenariet kan 

påverka ett brandförlopp. Några faktorer som kan vara intressanta att undersöka är 
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vad som händer om en annan typ av effektkurva används eller om fönster går 

sönder tidigt i brandförloppet. Ytterligare studier av Initial Fires (Särdqvist, 1993) 

visar att utöver bränder med fast tillväxthastighet är även tillväxthastigheten 

ultrafast relativt vanlig för bränder i trämaterial. För att studera hur 

tillväxthastigheten påverkar den tillgängliga tiden för utrymning utförs därför 

simuleringar med en ultrafast-kurva. Se bilaga F.1.1 för en graf av 

effektutvecklingskurvan och bilaga B.1.1 för grafer över brandgaslagrets höjd i de 

olika fallen. 

 

Angående den maximala effektutvecklingen är värden som nås efter att kritiska 

förhållanden uppstår inte relevanta. I detta scenario innebär det att för bränder med 

fast tillväxthastighet är effektutvecklingen mindre intressant så länge den inte 

understiger 2,4 megawatt. Motsvarande siffra för ultrafast bränder är ungefär 4,1 

megawatt. 

 

Om branden tillväxer enligt ultrafast-kurvan nås kritisk höjd efter drygt 145 

sekunder och temperaturen är då ca 140 °C. I fallen med trasiga fönster ser man att 

brandgaserna sjunker något fortare i början för att sedan gå långsammare och vid en 

viss tidpunkt börjar brandgasernas höjd öka. 

 

Slutsats är att brandförloppet ger stor påverkan på den tillgängliga tiden för 

varseblivning, beslut och reaktion. Ju snabbare brandförlopp desto allvarligare blir 

scenariot. Om en stor yta fönster av någon anledning går sönder tidigt påverkar 

detta värdena ur personsäkerhetssynpunkt positivt. Då detta endast kan ske genom 

yttre påverkan bedöms dock sannolikheten för detta som låg. 

 
4.5.6 - Känslighetsanalys – Brand i omklädningsrum 

Faktorer som anses viktiga att studera närmre är vad som händer om en annan dörr 

öppnas först, om dörrarna öppnas tidigare eller senare i brandförloppet. Då 

branden hunnit nå olika hög effekt för de olika fallen kommer troligtvis flödet hos 

brandgaserna också att påverkas, varför det är av intresse att undersöka detta. 

Utöver detta görs test med ytterligare en ultrafast-brand, vilken placeras i 

omklädningsrum 1. Detta för att ta hänsyn till brandspridning och se hur detta 

påverkar spridningen av brandgaser till gymnastiksalen. 
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Variation av vilken av dörrarna till trapphusen som öppnas först ger ingen 

förändring på tiden då kritisk höjd på brandgaserna nås, vilket beror på att i princip 

hela bottenplanet är rökfyllt då dörrarna öppnas. Även då dörrarna öppnas sent i 

brandförloppet, efter 10 minuter, blir skillnaden liten. 

 

Situationer då första dörren öppnas efter 150 sekunder ger resultatet att det tar 

ungefär 110 sekunder för brandgaserna att nå kritisk höjd och 180 sekunder för 

sikten att nå kritisk nivå. Då tiden ändras till 30 sekunder blir värdena istället 190 

sekunder för brandgaserna och 310 sekunder för sikten. Den största skillnaden i 

dessa fall är att brandgaserna är så kalla att en tvåzonsskiktning inte är möjlig då 

dörrarna öppnas utan detta sker senare i brandförloppet. Detta medför att det är 

svårt att bedöma den verkliga tiden då kritiska förhållanden inträffar. 

 

För fall då endast en av dörrarna öppnas sker den största förändringen Det tar då 

drygt 230 sekunder om dörren öppnas efter 300 sekunder och 270 sekunder om 

dörren öppnas efter 150 sekunder och 380 sekunder om dörren öppnas efter 30 

sekunder. Inte i något av dessa fall uppnår temperaturen kritisk nivå och sikten blir 

inte kritisk förrän efter att utrymning skett. Detta beror till stor del att 

brandgaserna har en lång sträcka att transporteras och de hinner således bli 

utspädda av omgivande luft. Även i dessa fall är temperaturen hos brandgaserna så 

låg att det är osannolikt att tvåzonsskiktning kan ske. 

 

Då ytterligare en ultrafast brand placeras i det andra omklädningsrummet tar man 

hänsyn till eventuell brandspridning. Den nya branden antas starta 200 sekunder 

efter den första och även här antas fönster gå sönder efter ytterligare 100 sekunder. 

Som i tidigare fall öppnas den första dörren efter 300 och den andra efter 315 

sekunder. Resultaten för sikt och brandgasspridning är ungefär samma som för 

fallet med en brand. Däremot ökar den maximala temperaturen i gymnastiksalen 

något men uppnår ändå inte kritiska nivåer. Ökas tiden då första dörren öppnas 

blir skillnaden större och gymnastiksalen rökfylls något snabbare än om endast en 

brand finns. 

 

Av de parametrar som undersökts är de som har störst påverkan på resultatet 

antalet dörrar som öppnas och när detta sker. 
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4.6 - Utrymningsförlopp 
Gymnastiksalen har tre möjliga vägar för utrymning och i detta scenario har 

simuleringar skett för tre olika fall; en, två eller tre tillgängliga utgångar. Angående 

antalet personer som får vistas i lokalen har två siffror noterats, 150 och 250, därför 

har båda dessa undersökts. Förflyttningshastigheten bestäms av till exempel ålder, 

kön och eventuella funktionshinder vilket kan specificeras i Simulex beroende på 

vilken typ av population som använts. För simuleringarna i Simulex antas att 

personerna i lokalen är school population. 

 
4.6.1 - Resultat – Brand i gymnastiksalen 

Förflyttningstiden samt tiden tillgänglig för varseblivning, reaktion och beslut för 

250 respektive 150 personer i gymnastiksalen redovisas i  

Tabell 5 och Tabell 6. Resultaten avrundas till närmaste tio-tal. Figurer över de 

köbildningar som uppstår kan ses i bilaga  C.1. 
 
Tabell 5 – Resultat från Simulex samt beräknad tillgänglig tid för 250 personer. 

Öppna dörrar A A och B A, B och C 

 ö å  200 200 200 

ö  150 80 60 

ä  50 120 140 

 
Tabell 6 – Resultat från Simulex samt beräknad tillgänglig tid för 150 personer. 

Öppna dörrar A A och B A, B och C 

 ö å  200 200 200 

ö  90 60 40 

ä  110 140 160 

 
4.6.2 - Resultat – Brand i omklädningsrum 

Metodik för bedömning om tid för utrymning har skett enligt samma modell som 

brand i gymnastiksalen och denna kan med fördel användas även i detta fall. 

Resultat för 250 personer med endast en tillgänglig utrymningsväg har använts och 

redovisas i Tabell 7. Branden startar i ett annat utrymme och detekteras således inte 

direkt, detta sker inte förrän en av dörrarna öppnas. 
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Tabell 7 – Tillgänglig tid för detektion, beslut och reaktion. 

 Tid (s) 

 ö å  90 

ö  150 

ä  -60 

 
4.6.3 - Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys för utrymning av gymnastiksalen täcker in både brand i 

gymnastiksalen och brand i omklädningsrummet eftersom utrymning sker från 

samma lokal i de båda fallen. Om lokalen uthyres betyder detta inte per automatik 

att det endast är skolelever som befinner sig i den varför det kan vara intressant att 

studera andra typer av personkategorier. Office staff och commuters testades för att 

simulera vuxna i medelåldern och shoppers för en blandning av barn, ungdomar, 

vuxna och pensionärer. Resultaten visar att detta inte ger några större förändringar 

jämfört med school-polulation. 

 

4.7 - Sammanfattning av resultat 
Inkluderas resultat från känslighetsanalyserna kan dessa sammanfattas för de två 

delscenarierna. 
 
4.7.1 - Brand i gymnastiksalen 

I Tabell 8 redovisas sammanfattade resultat för brand i gymnastiksalen. 

Bedömningen av huruvida säker utrymning kan ske har gjorts utifrån resultat från 

Simulex för 250 personer med en utrymningsväg tillgänglig, vilka har har jämförts 

med en rekomenderad tid för beslut och reaktion på 60 sekunder. Detta värde är 

hämtat ur Brandskyddshandboken (Lunds tekniska högskola, 2005) och är 

rekomenderat för personer på skolor som kan se en brand. 
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Tabell 8 – Sammanfattande resultat för bränder i gymnastiksalen 

Brandförlopp 
Tid till kritiskt 
förhållande (s) 

Tillgänglig tid för beslut 
och reaktion 

Kan säker 
utrymning ske? 

Fast 6 MW 200 50 Nej 

Ultrafast 145 -5 Nej 

Fast förlopp: trasigt 
fönster 9 m2 200 50 Nej 

Fast förlopp: trasigt 
fönster 20 m2 430 280 Ja 

 
4.7.2 - Brand i omklädningsrum 

Som synes i Tabell 9 blir den tillgängliga tiden för varseblivning, beslut och 

reaktion negativ. Utifrån detta bedöms att säker utrymning ej kan ske och därför 

måste åtgärder vidtas. 

 
Tabell 9 – Sammanfattande resultat för bränder i omklädningsrummet 

Brandförlopp 
Tid till kritiskt 
förhållande (s) 

Tillgänglig tid för 
varseblivning, beslut 
och reaktion 

Kan säker 
utrymning ske? 

Ultrafast 6 MW 90 -60 Nej 

 

4.8 - Validering 
Handberäkningar har utförts i syfte att validera resultat från CFAST. Ekvationer 

och beräkningsmetodik hittas i bilaga D.1. Resultaten presenteras i Tabell 10. 

 
Tabell 10 – Resultat från handberäkningar 

Tillväxtfaktor hos branden Fast Ultrafast 

Tid (s) 243 160 

Antaget ρg (kg/m3)  0,54 0,43 

Uträknat ρg (kg/m3) 0,53 0,43 

 

Resultaten från handberäkningarna avviker med drygt 43 sekunder för fast-kurvan 

och endast 15 sekunder för ultrafast-kurvan. I och med att bränder har mycket 

komplexa förlopp och att i princip alla typer av modeller har olika 

giltighetsområden är en skillnad på 43 sekunder inte mycket i brandtekniska 

sammanhang. Tar man dessutom hänsyn till det faktum att brandgaserna sprids 
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momentant i det vertikala planet i CFAST är resultatet rimligt. Däremot är de 

antagna och uträknade värdena för densiteten hos brandgaserna är något låga. Dessa 

värden ger en stor temperaturskillnad i brandgaslagret jämfört med resultaten från 

datormodellen och bör egentligen ligga på ungefär 1,0. De avvikande värdena kan 

till viss del bero på begränsningar i modellen som kraftigt överskattar temperaturen 

hos brandgaserna, jämfört med empiriska försök, ju längre in i brandförloppet man 

kommer. En annan viktig felkälla är att handberäkningsmodellen ej tar hänsyn till 

värmeförluster till omgivningen vilket bidrar till att förklara den höga 

temperaturen i brandgaslagret. Därför anses den verkliga tiden innan kritisk höjd 

på brandgaser inträffar vara i intervallet 200-245 sekunder. För att vara konservativ 

används värdena från CFAST. 

 

Handberäkningar för utrymningstiden finns i bilaga E.3. Resultaten är 250 

sekunder för 250 personer och 150 sekunder för 150 personer vid utrymning 

genom en utgång. Dessa värden avviker från simuleringsresultaten från Simulex. 

Orsaken är oklar men en möjlighet är att metodiken för att ta hänsyn till 

personflödet genom dörrar skiljer sig mellan de båda metoderna vilket kan bero på 

utgångens placering. Undersökning visar att ju mer centrerad utgången är desto 

större blir köbildningen och således även utrymningstiden. Resultat angående 

huruvida säker utrymning kan ske eller inte påverkas dock ej av denna avvikelse 

eftersom den tilgängliga tiden för varseblivning, beslut och reaktion är för kort. 

 

Giltighet för resultat från CFAST minskar vid simulering av flera våningsplan. 

Därför har resultaten för massflödet in i gymnastiksalen från studerats och utifrån 

tidigare erfarenhet anses dessa rimliga. Dessa flöden hamnar på ungefär 2-3 

kubikmeter per sekund i varje trapphus. 

 
4.9 - Diskussion 
 
4.9.1 - Brand i gymnastiksalen 

Temperaturnivån är, i kombination med höjden på brandgaserna, den parameter 

som uppnår kritisk nivå först i detta fall. Resultaten för temperaturen utgår endast 

ifrån brandgaserna och i verkliga fall kan det på grund av strålning från flammorna 

bli varmare nära dessa. I värsta fall kan detta medföra att utrymningsvägar blir 

obrukbara. 
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Siktförhållandena når enligt resultat från CFAST ej kritisk nivå innan 

temperaturen. Förhållandet är vanligtvis det omvända varför resultatet är osäkert. 

Resultaten beror möjligtvis på lokalens storlek och att branden baseras på trä som 

bränsle. I detta fall påverkas dock inte tiden innan kritiska förhållanden uppstår. 

Handberäkning visar att vid tiden då kritisk höjd på brandgaserna inträffar har som 

mest 7 kilogram trä brunnit upp. Detta tyder på att det är möjligt att nå en kritisk 

sikt innan tiden 200 sekunder. Se Bilaga G för beräkningar. 

 

Oberoende av antalet utrymningsvägar som används uppstår köbildning vid 

utrymning. Skillnaden i förflyttningstid mellan om en eller två utrymningsvägar 

används är dock stor och skillnaden ökar med antalet personer i lokalen. 

 

Dörr A i gymnastiksalen öppnas inåt, se Figur 12, vilket kan medföra att 

utrymning genom denna blir omöjlig om trängsel uppstår. I resultaten har ingen 

hänsyn till detta tagits men den nuvarande lösningen är oacceptabel.  

 

Vid en brand i gymnastiksalen bedöms säker utrymning kunna ske, förutsatt att 

alla tre utrymningsvägarna är tillgängliga och att branden tillväxer långsamt. Vid ett 

snabbt brandförlopp där inte alla utrymningsvägarär tillgängliga kan säker 

utrymning däremot ej ske och för att säkerställa personsäkerheten bör åtgärder 

vidtagas.  

 
4.9.2 - Brand i omklädningsrum 

Faran i detta scenario är att detektionstiden för en uppkommen brand kan bli lång. 

Detta medför att risken för de som vistas i gymnastiksalen är hög. 

 

CFAST har svårigheter att hantera brandgasspridning till olika plan. Tar man även 

hänsyn till att temperaturen hos de brandgaser som tränger in i gymnastiksalen i 

vissa fall är låg är en tvåzonsskiktning ej självklar. Detta innebär att tiden innan 

kritiska förhållanden uppnås i praktiken kan vara kortare. Detta gäller främst fall 

där dörrarna öppnas tidigt i brandförloppet. För situationer då endast en av 

dörrarna öppnas sjunker brandgaserna långsammare än om båda dörrarna öppnas. 

 

Angående brandgasspridningen på planet under gymnastiksalen är det inte säkert 

att enbart ventilationen kan sprida brandgaserna så mycket att hela planet rökfylls 

inom 5 min. Ingen hänsyn till brandspridning tagits i majoriteten av de simulerade 
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fallen och för bränder som sprider sig till det andra omklädningsrummet är det inte 

osannolikt att planet rökfylls relativt fort. Om dörren som förbinder gångarna till 

duschrummen är öppen kommer brandgasspridningen på planet ske snabbt. 

 

Många olika fall har testats i detta scenario och resultaten är ibland svårtolkade, 

främst på grund av svårighet att bedöma när kritiska förhållanden inträffar. Men att 

detektion av branden sker tidigt bedöms som osannolikt och då detektion sker sent 

i brandförloppet är resultaten tydliga, säker utrymning kommer inte kunna ske. 

Slutsatsen är att detta är ett potentiellt värre scenario än om branden startar i 

gymnastiksalen och om den förblir dold under en längre period medför detta en 

risk för personsäkerheten. Med anledning av detta bör åtgärder vidtas. 
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5 - Korridorerna 
Scenariot syftar till att undersöka utrymningssäkerheten i korridorerna och de rum 

som är anslutna till dessa i byggnadsdelarna E och F, se Figur 2. Allvarligast för 

dessa delar bedöms vara om korridorerna och trapphusen rökfylls och därmed inte 

går att använda som utrymningsvägar. Efter enklare simuleringar i CFAST av 

bränder placerade i kapprummet, några olika platser i korridorerna på plan två och 

tre, samt i ett förråd som i plan ett står i anslutning till trapphus ett bedöms brand i 

korridoren på plan tre samt i det till trapphuset anslutna förrådet ge mest allvarliga 

konsekvenser med avseende på utrymningssäkerheten. 

 

5.1 - Lokalbeskrivning 
På våning två och tre finns korridorer, sammanbundna av två trapphus (benämnda 

T1 och T2 i Figur 14 och Figur 15), till vilka en stor del av klassrummen på skolan 

är anslutna. Korridoren på plan två är uppdelad i två avskiljda delar med en 

brandcellsgräns mellan sektionerna P1-4 och P1-5, se Figur 14. Korridorerna är 

enda utrymningsväg från många klassrum och grupprum på respektive våningsplan 

och ska alltså vara egna brandceller. Detta krav uppfylls inte eftersom 

brandcellsgränserna ej är täta. Vissa av de dörrar som avskiljer korridorerna från 

varandra, samt från trapphusen, står ständigt öppna och många saknar fungerande 

dörrstängare. I underkanten av alla dörrarna finns öppningar och i några fall finns 

även otäta genomföringar och andra öppningar i överkanten av dörrarna. Detta 

innebär att brandgaser kan spridas mellan angränsande utrymmen. 

 

Takhöjden i korridorerna är 2,7 meter. I korridoren på våning tre finns två 

batteridrivna rökdetektorer placerade i taket, men detta saknas helt på våning två. 

På båda våningarna finns högtalare för utrymningslarm. Korridorerna har 

tegelväggar med ytskikt av brännbar färg. Takmaterialet är obrännbart och golvet 

täcks av en plastmatta. 

 

Vid simuleringar i CFAST har korridorerna delats in i sektioner, vilka redovisas i 

Figur 14 och Figur 15 nedan. En bild av den modell som använts i CFAST finns i 

Figur 17. 
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Figur 14 – Sektionsindelning av korridoren på plan två, streckad linje utgör en sektionsgräns. 
Pilar visar utrymningsvägar. 

 

 
Figur 15 – Sektionsindelning av korridoren på plan tre, streckad linje utgör en sektionsgräns. 
Pilar visar utrymningsvägar. 

 

5.2 - Utrymningsvägar 
Utrymningsvägarna finns utmarkerade med pilar i Figur 14 och Figur 15 ovan. Det 

finns två dörrar som leder direkt till det fria från plan två, belägna i varsitt trapphus 

(T1 och T2), och det är troligtvis dessa som i huvudsak används vid utrymning. 

Fotografi av utrymningsvägen i trapphus T1 kan ses i Figur 16 och den i trapphus 

T2 ser ut på samma sätt. Man kan från detta plan även ta sig vidare till andra, 

brandtekniskt avskiljda, byggnadsdelar, genom sektion P1-1 och P1-6. De tidigare 

påpekade bristerna i brandcellsgränserna gäller dock delvis även här. 
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Figur 16 – Utrymningsväg i trapphus T1 

 

5.3 - Brandbelastning 
Mängden brännbart material i form av inredning i korridorerna är relativt liten. 

Det finns elevskåp av plåt placerade på olika ställen där brännbart material kan 

tänkas förvaras. Man har även tidigare haft fall då det brunnit i skåp på skolan. I 

plan ett finns ett förråd, se Figur 5, i anslutning till trapphus ett där brännbart 

material förvaras. En brand där skulle kunna innebära lång detektionstid och ge 

brandgasspridning till korridoren. 

 

5.4 - Scenario 
Den stora faran i dessa delar av byggnaden anses vara att korridorerna och 

trapphusen kan bli rökfyllda. Störst risk för detta anses föreligga om en brand 

utvecklas och tillväxer oupptäckt i ett utrymme som angränsar till korridoren. 

 

En brand i förrådet i anslutning till trapphus ett kan ge denna effekt. Om dörren 

till detta utrymme öppnas efter att en brand fått fortgå i rummet skulle 

brandgaserna spridas fort och därmed försvåra eller omöjliggöra säker utrymning. 

Brand i något av skåpen eller på någon av de toaletter som finns i anslutning till 

korridoren på plan två anses inte lika allvarlig eftersom den inte skulle ge samma 

snabba rökfyllnad, samt eftersom sannolikheten att den upptäcks tidigt är större. 

 

Brandgasspridning via ventilationens tilluftssystem kräver en tryckuppbyggnad 

som överstiger det i ventilationen rådande trycket. Risken att detta sker i 

korridoren anses liten på grund av den stora volym den har, samt på grund av att 
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läckage till angränsade byggnadsdelar förekommer. Ventilationens inverkan 

kommer därmed inte undersökas närmare i detta scenario. 

 

En brand i något av skåpen i korridoren på plan tre ger troligtvis inte upphov till 

någon större brandgasspridning till plan två och närvaron av rökdetektorer medför 

ökad chans till tidig detektion. Den kan dock ge upphov till en snabb rökfyllnad av 

korridoren på plan tre, vilket anses allvarligt eftersom denna utgör enda 

utrymningsväg från detta plan. 

 

En brand i något av klassrummen bedöms vara mindre allvarlig eftersom den 

sannolikt inträffar då personer vistas i lokalen och därmed upptäcks tidigt. De 

kraftiga dörrarna till klassrummen anses kunna innesluta en brand under en för 

utrymning erforderlig tid. 

 

Baserat på ovanstående resonemang kommer fallen med brand i förrådet och i skåp 

på plan tre att studeras noggrannare. 

 

 
Figur 17 – Tredimensionell modell som använts i CFAST 

 

5.5 - Brandförlopp 
Branden i förrådet tillväxer enligt en fast �t2-kurva till en maximal effektutveckling 

på 3,5 megawatt efter ungefär 275 sekunder. Dessa data är baserade på och 

beräknade efter standardvärden för brandbelastning och tillväxthastighet hämtade 

ur Brandskyddshandboken (Lunds tekniska högskola, 2005), se beräkningsgång i 

bilaga F.3. Brandrummet står i förbindelse med trapphuset genom en dörr på plan 

ett som antas öppnas 200 sekunder in i brandförloppet. Vid denna tidpunkt har 

hela rummet rökfyllts och en tryckuppbyggnad har skett, den anses därför kunna 
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representera ett värsta troligt fall för brandgasspridning. Då dörren öppnas kommer 

varma brandgaser att strömma ur rummet ut i trapphuset och sedan vidare till 

korridorerna. 

 

Vid besöket observerades otätheter i sektioneringen av korridorerna. Det saknades 

även fungerande dörrstängare i vissa fall. Effekterna av detta kommer i scenariot 

undersökas genom att simuleringar genomförs för tre fall; då enda läckan i 

sektionsgränsen mellan P1-4 och P1-5 (se Figur 14) är springan under dörren, då det 

finns läckage även ovanför dörren, samt då dörren i sektionsgränsen står helt 

öppen. 

 

Branden på plan tre placeras i sektion P2-4 (se Figur 15) och tillväxer enligt en fast 

αt2-kurva till en maximal effektutveckling på 0,5 megawatt efter 100 sekunder. 

Dessa värden är anpassade efter data ur tabell Y3.1/10 från Initial Fires (Särdqvist, 

1993), se bilaga F.4. 

 
5.5.1 - Resultat för brand i förråd 

Tider tills kritiska förhållanden inträffar för de undersökta fallen, enligt 

simuleringar i CFAST, redovisas i Tabell 11 till Tabell 13 nedan. Den kritiska 

höjden uppnås i samtliga fall först, men kräver att även något annat kriterium är 

uppfyllt för att utgöra fara. Tiden för det avgörande kriterium som inträffar först 

har fetmarkerats. Värden för plan tre redovisas inte eftersom kritiska förhållanden 

inte uppstår där. Ytterligare diagram med resultat finns att tillgå i bilaga B.3. 

 
Tabell 11 – Tiden i sekunder tills kritiska förhållanden inträffar i respektive sektion då läckage 
mellan sektion P1-4 och P1-5 endast sker under dörr. Tiden för det kriterium som inträffar 
först har fetmarkerats. 

 T1 P1-1 P1-2 P1-3 P1-4 P1-5 P1-6 

Kritisk höjd 205 215 205 215 225 295 - 

Temperatur 205 340 205 240 - - - 

Sikt 375 450 410 490 510 - - 
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Tabell 12 – Tiden i sekunder tills kritiska förhållanden inträffar i respektive sektion då läckage 
mellan sektion P1-4 och P1-5 sker över och under dörr. Tiden för det kriterium som inträffar 
först har fetmarkerats. 

 T1 P1-1 P1-2 P1-3 P1-4 P1-5 P1-6 

Kritisk höjd 205 215 205 215 225 305 - 

Temperatur 205 335 205 250 - - - 

Sikt 370 440 410 490 510 - - 

 
Tabell 13 – Tiden i sekunder tills kritiska förhållanden inträffar i respektive sektion då dörren 
mellan sektion P1-4 och P1-5 är öppen. Tiden för det kriterium som inträffar först har 
fetmarkerats. 

 T1 P1-1 P1-2 P1-3 P1-4 P1-5 P1-6 

Kritisk höjd 205 215 205 215 225 245 305 

Temperatur 205 345 205 270 360 - - 

Sikt 400 450 420 490 610 - - 

 
5.5.2 - Resultat för brand i skåp 

Tider tills kritiska förhållanden inträffar, enligt simuleringar i CFAST, vid brand 

på plan två redovisas i Tabell 14 nedan. 

 
Tabell 14 – Tiden i sekunder tills kritiska förhållanden inträffar i respektive sektion. Tiden för 
det kriterium som inträffar först har fetmarkerats. 

 P2-2 P2-3 P2-4 P2-5 P2-6 

Kritisk höjd 100 70 35 70 105 

Temperatur - 135 70 120 - 

Sikt 115 85 55 85 115 

 
5.5.3 - Känslighetsanalys 

Fallet med brand i förrådet är beroende av att dörren till trapphuset öppnas. Om 

detta inte sker begränsas brandgasspridningen kraftigt till att endast ske genom 
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läckage. Om dörren öppnas innan branden hunnit tillväxa kommer 

brandgasspridningen kunna begränsas genom att denna stängs igen. 

 

Även detektionstiden är en viktig faktor i scenariot. Om dörren öppnas tidigt i 

brandförloppet kommer den tillgängliga tiden för utrymning att vara längre på 

grund av att brandgasspridningen går långsammare. 

  

För att undersöka hur en högre effektutveckling påverkar resultaten ökas den 

maximala effektutvecklingen till 6 megawatt. Detta ger upphov till förhöjda 

gastemperaturer i de till branden närbelägna sektionerna. I den för utrymning mest 

intressanta sektionen P1-5 blir skillnaden i temperatur dock relativt opåverkad. 

Brandgaslagrets höjd som funktion av tiden påverkas i stort sett inte alls av den 

ökade effektutvecklingen. 

 

Även vid brand på plan tre undersöks inverkan av en högre effektutveckling, i detta 

fall 1 megawatt. Resultatet blir en temperaturökning på ungefär 100°C i 

brandsektionen och 50°C i de två närmsta sektionerna. Sektionerna längre bort 

förblir relativt opåverkade. Brandgaslagrets höjd som funktion av tiden förblir 

relativt opåverkad av den ökade effektutvecklingen. 

 

En omplacering av branden till sektion P2-3 eller P2-6 ger ungefär samma resultat 

som sektion P2-4 får i det aktuella fallet. Detta innebär att tiden tills kritiska 

förhållanden i dessa sektioner är ungefär 60 sekunder, vilket är allvarligt eftersom 

det är genom dessa sektioner utrymning till trapphusen sker och därmed flaskhalsar 

uppstår. 

 

5.6 - Utrymningsförlopp 
Utrymningen simuleras med trettio personer i varje klassrum, totalt 150 personer 

på plan tre och 180 på plan två. Både plan två och tre utryms vid de olika 

brandplaceringarna.  

 
5.6.1 - Resultat för brand i förråd 

Eftersom branden i förrådet står i direkt anslutning till trapphus ett och medför 

kraftig rökutveckling i detta då dörren öppnas, sker all utrymning i detta fall 

genom trapphus två, samt utrymningsväg två och tre. De personer som befinner sig 

i rum R1 och R2 (se Figur 14) kommer redan fem sekunder efter att dörren öppnats 
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inte kunna utrymma genom korridoren. Dessa personer antas i simuleringar 

utrymma genom rum R4 och R5. Då kritiska förhållanden uppfylls i sektion P1-5 

kommer inte heller utrymning genom utrymningsväg två och tre kunna ske. 

Eftersom kritiska förhållanden enligt resultat från simuleringar i CFAST inte 

förväntas uppstå kan utrymning, under förutsättning av att denna kan utföras 

genom rum R4 och R5, i detta fall ske. 

 

Flaskhalsar uppstår i rum R5 och sektion P2-5, vilka åskådliggörs grafiskt i bilaga 

C.2. 

 
5.6.2 - Resultat för brand i skåp 

Vid brand i skåp på plan tre sker utrymning genom båda trapphusen. Tiden tills 

dess att kritiska förhållanden uppnåtts ansätts som   ö å  för respektive 

sektion och den i Simulex beräknade tiden tills dess att sektionen är utrymd ansätts 

som ö . Förflyttningstiden redovisas tillsammans med utrymningstiden, 

samt den för varseblivning, beslut och reaktion tillgängliga tiden, för respektive 

sektion i Tabell 15 nedan. 

 
Tabell 15 – Resultat från Simulex samt beräknad tillgänglig tid 

 P2-3 P2-4 P2-5 

 ö å  85 55 85 

ö  70 40 100 

ä  15 15 -15 

 

Den sektionen med kortast tillgängliga tid för varseblivning, beslut och reaktion 

blir dimensionerande.  

 

Flaskhalsar uppstår i sektion P2-3 och P2-5, vilka åskådliggörs grafiskt i bilaga C.3. 

 
5.6.3 - Känslighetsanalys 

Variation av populationsegenskaperna ger inga större förändringar av 

utrymningstiden. Utrymning av rum R1 och R2 måste ske genom rum R4 och R5, 

vilket troligtvis kommer skapa förvirring och medföra en förlängd utrymningstid. 

Flaskhalsar uppstår i rum R5, P1-5 och P2-5. 
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5.7 - Sammanfattning av resultat 
I fallet med brand i förrådet uppstår aldrig kritiska förhållanden i sektion P1-5. 

Under förutsättning att utrymning av kemisalar genom rum R4 kan ske, kommer 

alla personer att kunna ta sig ut denna väg. Kraftiga flaskhalsar uppstår dock i rum 

R5 och i sektion P2-5 eftersom en stor andel av utrymningen sker genom dessa. 

 

Branden på plan tre ger ett negativt värde på den tillgängliga tiden för 

varseblivning, beslut och reaktion. Säker utrymning bedöms således inte kunna ske 

i detta fall och förbättringar krävs. Flaskhalsar uppstår vid båda trapphusen och 

begränsar utrymningshastigheten.  

 

5.8 - Validering 
Modellen är inte optimal vid de i scenariot rådande förhållandena, där 

brandgasspridning i långa korridorer med stora värmeförluster undersöks, och 

resultaten måste tolkas med detta i åtanke. Det finns inställningar i programmet 

som kan användas för att kompensera dessa brister. I detta fall har korridorer med 

längd-breddförhållande som överstiger 5:1 flaggas som Corridor vilket innebär att 

bättre korrelationer för transporttider av brandgaser används. 

 

Vid brand i förrådet uppnås kritiskt förhållande för temperatur först, till skillnad 

från vid brand i skåp då sikten blir kritisk först. Anledningen till att sikten blir 

kritisk sent, vid brand i förrådet, är svårbedömd. På grund av att brandgaserna i 

detta fall sprids till en stor volym (korridorerna på både plan två och tre) blir de 

utblandade med mycket luft och detta tros bidra till att skitförhållandena under 

lång tid är goda. Även om antagandet att sikten i brandgaslagret är kritisk då detta 

når kritisk höjd görs, påverkas inte resultaten för tillgänglig tid för utrymning 

genom sektion P1-2 samt sektion P1-5 av detta. Eftersom det är dessa sektioner som 

är intressanta för utrymning vid brand i förrådet bedöms resultaten vara acceptabla. 

 
5.8.1 - Brand i förråd 

I simuleringen har ingen hänsyn tagits till eventuella läckage från förrådet som kan 

väntas uppstå då trycket i detta utrymme ökar. Effekten från detta skulle bli en 

snabbare rökfyllnadstid, eftersom en viss brandgasskiktning i trapphuset kan 

förväntas ha uppstått redan innan dörren öppnas. 
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Efter 200 sekunder har förrådet rökfyllts och har ett övertryck mot omgivningen. 

Detta ger upphov till en snabb brandgasspridning då dörren öppnas. Den ur 

CFAST erhållna hastighet, med vilken brandgaser sprids, bedöms vara överskattad 

eftersom vertikala transporttider försummas, samt eftersom simuleringen inte tar 

hänsyn till det hinder som trappan utgör. Ytterligare en faktor som bidrar till en 

överskattad transporttid är den stora tryckuppbyggnad som sker i utrymmet 

eftersom inget läckage sker simuleringen. En stighastighet på ungefär en meter per 

sekund för brandgaserna anses rimlig och innebär att det bör ta runt tio sekunder 

för brandgaserna att nå trapphusets tak. En förskjutning av de erhållna tiderna till 

kritiska förhållanden med denna fördröjning anses därför ge ett mer rimligt värde, 

men innebär ingen förändring av slutsatserna. 

 

Giltigheten hos erhållna simuleringsvärden för brandgasspridning till plan tre anses 

svårbedömd. All brandgasspridning till detta plan sker genom en fem centimeter 

hög spinga under dörren i trapphus ett. Temperaturen i detta trapphus kommer 

vara hög och ett flöde genom springan förväntas uppstå. Kylnings- och 

luftinblandningseffekter då detta sker är dock svåra att beräkna och värdena 

behandlas med stor osäkerhet. De slutsatser som dras från simuleringarna är att 

brandgastransport till detta plan kommer att ske, men att erhållna värden på 

temperatur är överskattade. Eftersom kritiska förhållanden på plan tre enligt 

resultaten inte uppstår, och på grund av att dessa anses konservativa, anses fara ej 

föreligga på detta plan vid brand i förrådet. 

 

De i CFAST beräknade brandgasflödena kontrolleras för att undersöka deras 

rimlighet. Då dörren till förrådet öppnas strömmar brandgaser ut i trapphuset med 

ett flöde av 1,5 kubikmeter per sekund. Genom en yta av ungefär 1,5 kvadratmeter 

ger detta en hastighet på omkring en meter per sekund, vilket anses rimligt. Flödet 

från trapphuset till sektion P1-2 är i storleksordningen fyra till fem kubikmeter per 

sekund och sker genom en yta som är mellan 1,5 och 3 kvadratmeter stor. Detta 

innebär att hastigheten hamnar mellan en och fyra meter per sekund, vilket även 

det anses rimligt. 

 

Handberäkningar av förflyttningstiden vid utrymning ger en tid på ungefär 190 

sekunder, se bilaga E.1.1, vilket stämmer väl överens med värdet från Simulex. 
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5.8.2 - Brand i skåp 

Handberäkningar av förflyttningstiden vid utrymning ger en tid på ungefär 115 

sekunder för sektion P2-5, se bilaga E.1.2, vilket stämmer relativt väl överens med 

värdet från Simulex. 

 

Beräkningar enligt Yamana-Tanakas metod för rökfyllnad, se bilaga D.2, ger 90 

sekunder tills brandgaslagret når kritisk höjd för hela korridoren. Detta stämmer 

relativt väl överens med värden från CFAST, där den kritiska höjden i sektionerna 

längs bort från branden nås efter ungefär 100 sekunder. 

 

5.9 - Diskussion 
Detektionstiden vid brand är ett stort problem i båda fallen. Installation av 

automatiskt brand- och utrymningslarm skulle medföra att bränder kan upptäckas 

tidigt och snabb utrymning genomföras. 

 
5.9.1 - Brand i förråd 

Kritiska förhållanden uppstår snabbt, efter att dörren öppnats, i trapphus ett och i 

de till detta närbelägna delarna av korridoren på plan två. Oberoende av tätheten 

mellan de två delarna av denna korridor förväntas kritiska förhållanden enbart 

inträffa i den del som står i öppen anslutning till trapphus ett. Utrymning genom 

trapphus två och den del av korridoren som är anslutet till detta är således möjlig 

under hela brandförloppet. 

 

Även om kritiska förhållanden inte uppstår i den del av korridoren som är avskiljd 

från trapphus ett, trots läckage genom brandcellsgränsen, bidrar detta till en 

försämrad utrymningsmiljö. En tätning av samtliga brandcellsgränser på skolan och 

reparation av trasiga dörrstängare i dessa skulle medföra en förbättrad 

utrymningsmiljö, samt begränsning av rökskador, i händelse av brand. 

 

Personer som vistas på plan tre utrymmer genom trapphus två och bedöms inte 

drabbas av kritiska förhållanden. Kraftig köbildning utanför trapphuset uppstår 

dock. 

 

Utrymning av de västra klassrummen i byggnadsdel F (R1 och R2 i Figur 14) måste 

på grund av rökfyllnaden av korridoren ske genom rum R5, vilket är möjligt men 

innebär en lång transportsträcka. I detta rum uppstår dessutom kraftig köbildning 
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och trängsel kan förväntas. Införande av en utrymningsväg via fönster från 

klassrummen skulle medföra en kortare transportsträcka och minskad trängsel. 

 

En eventuell brand i rum R4 anslutet till R3 skulle dessutom fullständigt kunna 

omöjliggöra utrymning av R1 och R2, vilket ytterligare motiverar installation av 

fler utrymningsvägar. Samma resonemang gäller för de på motsatt sida, öster, 

belägna klassrummen, om brand inträffar i R4 och R5. 

 
5.9.2 - Brand i skåp 

Den tillgängliga tiden för varseblivning, beslut och reaktion behöver utökas. 

Flaskhalsar uppstår vid utrymning, vilket kan motverkas genom att införa fler 

utrymningsvägar och på så sätt minska förflyttningstiden. Simulering i Simulex ger, 

om ytterligare en utrymningsväg placeras i sektion P2-6, en förflyttningstid på en 

minut, vilket innebär att en tillgänglig tid på ungefär 40 sekunder erhålls. Placering 

av branden i någon av de sektioner där flaskhalsar uppstår medför ytterligare 

försämring av den tillgängliga tiden. För att verkligen säkerställ att utrymning kan 

ske måste utrymningsvägar placeras i varje klassrum. 

 

Ett annat angripssätt vore att ta bort brännbart material från korridoren och på så 

sätt förhindra att brand kan uppstå. Detta innebär att elevskåpen måste flyttas till 

någon annan del av skolan där risken bedöms lägre. 

 

Sektionsindelning av korridoren kan utföras för att begränsa en uppkommen 

brands spridning och negativa påverkan av angränsande sektioner. En kombination 

av sektionering och begränsning av brännbart material i för utrymning viktiga 

sektioner kan ge goda resultat. 

 

En brand i något av skåpen bedöms vid tidig detektion kunna bekämpas effektivt 

med handbrandsläckare. Placering av sådana någonstans i korridoren vore därför 

ett bra och enkelt sätt att öka möjligheterna till att begränsa en uppkommen brand. 
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6 - Tekniksalen och trapphuset 
Scenariot är valt för att representera en brand i tekniksalen då den inte används och 

inga personer finns i rummet. Alla dörrar och fönster är till en början stängda, men 

dörren till trapphuset öppnas i ett senare skede. 

 

6.1 - Lokalbeskrivning 
Tekniksalen ligger i markplanet. Det finns fönster längst ena långsidan av rummet. 

Salen är trångt möblerad med många träbänkar och stolar samt ett flertal redskap 

som används i teknikundervisningen, se Figur 18. Verktyg hänger på väggarna och 

ligger i lådor. Ett tjugotal personer uppskattas kunna vistas i lokalen samtidigt. 

Väggarna består av betong med ett målat ytskikt, golvmattan är av plast och taket 

består av ett obrännbart material. Takhöjden i salen är 2,8 meter. 

 

Trapphuset, med tekniksalen på bottenplanet, är tre våningar högt, vilket 

motsvarar ungefär åtta meter. På alla våningar saknas dörrstängare på dörrarna 

mellan trapphuset och respektive plan. Dörren till tekniksalen saknar även 

brandklassning och vid besöket observerades att dörren till plan två var permanent 

uppställd. På plan tre finns en toalett i direkt anslutning till trapphuset. 

 

 
Figur 18 - Tekniksalen. Bilden är tagen med ryggen mot vägen till trapphuset och fönstren på 
vänster sida. 



44 

 

6.2 - Utrymningsvägar  
Det finns två utrymningsvägar i tekniksalen, se Figur 19. Den ena är brandtekniskt 

avskiljd från tekniksalen och har en utrymningsväg till det fria i samma plan som 

denna. Trapphuset har tre plan och utrymningsvägen, som leder ut genom skolans 

huvudentré, är belägen på plan två. Dörren från tekniksalen till detta trapphus ska 

enligt ritningarna utgöra en brandcellsgräns, men saknar brandklassning. 

 

 
Figur 19 – Utrymningsvägar från tekniksalen 

 

6.3 - Brandbelastning 
Den stora mängden trä i form av bänkar och stolar medför en hög brandbelastning 

i lokalen, se Figur 18. På grund av den verksamhet som bedrivs antas det även 

finnas risk för antändning. 

 

6.4 - Scenario 
Den stora faran i denna del av byggnaden anses vara att trapphuset kan bli rökfyllt. 

De personer som vistas i korridoren utanför bildsalen på plan tre riskerar då att bli 

instängda om angränsande rum är låsta. Risk för detta föreligger om en brand skulle 

utbryta någonstans i tekniksalen eller personalrummet. Brandbelastningen i 

tekniksalen är högre och detta scenario kommer därför studeras noggrannare. 
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Figur 20 - Översikt över scenariot 

 

6.5 - Brandförlopp 
Branden antas starta någonstans bland trämöblerna i tekniksalen, se Figur 20. Vid 

simuleringarna i CFAST används en i programmet fördefinierad brand, se bilaga 

F.5. Detta är en träkonstruktion med massan 1000 kilogram som efter en lång 

förbrinningstid utvecklar en effekt på ungefär 6,5 megawatt. Detta antas motsvara 

brandbelastningen i rummet. Glas går sönder vid temperaturer mellan 290 och 380 

°C (Fire Science and Technology Inc, 2005), därför har fönstren i simuleringarna 

antagits gå sönder då temperaturen når 300 °C, se bilaga B.5.2. 

 
6.5.1 - Resultat 

Kritisk höjd för brandgaslagret är 1,9 meter i tekniksalen, 1,9 meter i entréplanet. 

Den metod för kritisk höjd som beskriven tidigare i arbetet frångås och 4 meter 

sätts i trapphuset får att tydligt visa hur snabbt brandgaserna blockerar den enda 

ytrymningsvägen för alla i trapphuset. Fönstren antas gå sönder då temperaturen 

når 300 °C (Fire Science and Technology Inc, 2005) vilket sker efter 450 sekunder. 

 

Det som först ger kritiska förhållanden i detta scenario är när brandgaslagret når 

kritisk höjd samtidigt som sikten i detta understiger tio meter. 

 

Resultat för fall då dörren öppnas 5 min efter brandstart redovisas i Tabell 16. 
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Tabell 16 - Tid till kritiska förhållanden då dörren öppnats 5 minuter efter brandstart 

Trapphuset 5 s 

Bildsalskorridoren 20 s 

Entréplan 70 s 

 

Resultat för fall då dörren öppnas 10 min efter brandstart redovisas i Tabell 17. 

 
Tabell 17 - Tid till kritiska förhållanden då dörren öppnats 10 minuter efter brandstart 

Trapphuset 10 s 

Bildsalskorridoren 10 s 

Entréplan 45 s 

 

Resultat för fall då dörren öppnas 15 min efter brandstart redovisas i  

Tabell 18. 

 
Tabell 18 - Tid till kritiska förhållanden då dörren öppnats 15 minuter efter brandstart 

Trapphuset 10 s 

Bildsalskorridoren 50 s 

Entréplan 95 s 

 
6.5.2 - Känslighetsanalys 

För att undersöka hur valet av effektutvecklingskurva påverkar scenariot byts 

branden ut mot en αt²-kurva med tillväxthastigheten fast och en maxeffekt på 6 

megawatt, se bilaga F.5.1. Tiden tills dörren öppnas sätts återigen till fem minuter 

och fönstren antas gå sönder efter 160 sekunder. Resultaten redovisas i Tabell 19. 

 
Tabell 19 - Tid till kritiska förhållanden då dörren öppnats 5 minuter efter brandstart 

Trapphuset 20 s 

Bildsalskorridoren 75 s 

Entréplan 140 s 
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6.6 - Utrymningsförlopp 
Utrymningsförloppet simuleras i Simulex. Förutsättningar är valda för att 

representera ett värsta troliga scenario. 

 

• 15 personer befinner sig längst ner i trapphuset.  

• 15 personer befinner sig i korridoren utanför bildsalen högst upp.  

• 20 personer befinner sig på entréplanet utanför trapphuset, alltså precis 

innanför huvudentrén. 

• Alla personerna har school population-egenskaper för att representera att 

majoriteten är elever. 

 
6.6.1 - Resultat 

Resultaten från Simulex presenteras i Tabell 20,  

Tabell 21 och Tabell 22. Bilder över utrymningsförloppet finns i bilaga C.4. 
 
Tabell 20 – Resultat från Simulex samt beräknad tillgänglig tid, för fall då dörren öppnas efter 
fem minuter 

  Bildsalskorridor Trapphus Entreplanet 

 ö å  5 20 70 

ö  15 55 65 

ä  -10 -35 5 

 
Tabell 21 – Resultat från Simulex samt beräknad tillgänglig tid, för fall då dörren öppnas efter 
tio minuter. 

  Bildsalskorridor Trapphus Entreplanet 

 ö å  10 10 45 

ö  15 55 65 

ä  -5 -45 -20 

 
Tabell 22 – Resultat från Simulex samt beräknad tillgänglig tid, för fall då dörren öppnas efter 
femton minuter 

  Bildsalskorridor Trapphus Entreplanet 

 ö å  10 50 95 

ö  15 55 65 

ä  -5 -5 30 
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6.6.2 - Känslighetsanalys 

Variationer av populationsegenskaperna ger inga större förändringar. Eftersom det 

bara finns en utrymningsväg ur trapphuset, vilken leder genom entréplanet är 

förhållandena likartade. 

 

6.7 - Sammanfattning av resultat 
Jämförelser av tid till kritiska förhållanden uträknat med CFAST och tider till 

utrymning beräknat med hjälp av Simulex visar att de personer som befinner sig i 

bildsalskorridoren och trapphuset utsätts för kritiska förhållanden innan 

utrymning avslutats. 

 

6.8 - Validering 
För att validera resultaten från CFAST har olika metoder för handberäkningar 

studerats. Giltigheten för dessa är begränsad i det aktuella fallet, på grund av att 

brandgasspridningen sker i flera plan samt att branden är tillväxande. Dessutom 

sker flera förändringar under händelseförloppet såsom att fönstren går sönder och 

att dörren öppnas. Dessa är de främsta orsakerna som gör handberäkningar svåra. 

Scenariot i tekniksalen handlar i huvudsak om att en brand uppstår i ett slutet 

utrymme med stor brandbelastning. Branden får fortgå i fem, tio och femton 

minuter då dörren till trapphuset öppnas. Att det då kommer ske en mycket snabb 

brandgasspridning ut till trapphuset från den brandgasfyllda tekniksalen som 

dessutom sannolikt efter tio minuter har blivit övertänd förefaller troligt. Att 

brandgaserna snabbt också fyller bildsalskorridoren verkar troligt, på grund av den 

höga temperatur som råder i dessa samt på grund av att bildsalskorridoren ligger 

högst upp i trapphuset. 

 

6.9 - Diskussion 
I ritningarna från 1993 finns det en brandcellsgräns där det numera sitter en enkel 

standarddörr i botten av trapphuset. Varför den brandcellsgränsen nu är bruten är 

märkligt och inga uppenbara motiv finns som motiverar borttagningen. Om det är 

något plan man bör ha brandcellsindelning mot i trapphuset så bör det vara det 

lägsta i första hand med tanke på brandbelastningen. Mot trapphuset är det byggt 

brandcellsdörrar på de två översta planen. Men eftersom en dörr är permanent 

uppställd och den andra har en trasig dörrstängare fungerar de inte tillfredställande 

som brandcellsavdelare.  
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Om fönstren inte går sönder kan branden bli underventilerad. Detta innebär att det 

finns risk för backdraft när dörren öppnas, se kapitel 1.2 för förklaring. Backdraft 

är ett ganska sällsynt fenomen och tidsförloppet från då dörren öppnas kan vara 

olika långt, men det medför en risk för personskador. 

 

Känslighetsanalysen visar att när fönstren går sönder har stor påverkan på 

brandgasspridningen i resten av objektet. Detta visar sig tydligt när man jämför 

Tabell 16 och Tabell 19. 

 

Det som gör en brand i tekniksalen farlig är att den kan starta och utvecklas under 

lång tid utan att upptäckas och när den upptäcks kan brandgasspridningen gå 

mycket snabbt beroende på icke fungerande brandcellsgränser. När dörren till 

teknikrummet öppnas är förstås av betydelse, men känslighetsanalysen visar att om 

dörren öppnas efter mellan fem och tio minuter efter brandens start ges ett likartat 

brandgasspridningsförlopp. Det är först när dörren öppnas efter 15 min som 

förloppet börjar se annorlunda ut. Men den viktigaste parametern, nämligen tid till 

kritiska förhållanden i trapphuset, är fortfarande densamma.  

 

Korridoren utanför bildsalen är problematisk eftersom den är enda utrymningsväg 

om dörren till bildsalen är stängd, vilket den är om inte lektion pågar. Enda 

utrymningsväg är alltså ner för trapporna och ut genom entréplanet. Det finns 

visserligen några fönster men de är små och sitter högt upp vilket gör det tveksamt 

om högstadieelever skulle kunna utrymma genom dem. Korridoren ligger dessutom 

på andra våningen vilket gör att man sen måste hoppa flera meter ner till marken. 

Alltså är enda alternativet att utrymme mot brandgaserna som stiger upp i 

trapphuset.  

 

Eftersom CFAST inte räknar med transporttiden för brandgaser till det övre 

brandgaslagret inom rummen kan brandgasspridningen ske långsammare än 

resultaten från CFAST. Speciellt med tanke på att trapphuset är högt. Dessutom 

kommer brandgaserna transporteras extra lång väg i och med trapporna i 

trapphuset. CFAST-beräkningarna tar inte heller hänsyn till risken för att 

balkongspillplymer utvecklas i trapphuset, vilket innebär att massflödet hos 

brandgaserna ökar kraftigt. Dessa begränsningar i CFAST motverkar varandra till 

viss del men den erhållna tiden verkar ändå något låg.   
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7 - Åtgärder 
I detta kapitel presenteras åtgärdsförslag som anses förbättra personsäkerheten på 

skolan. 

 

7.1 - Övergripande åtgärder 
Baserat på de scenarier som undersökts anses två övergripande problem med 

personsäkerheten på skolan vara att detektionstiden vid brand kan bli lång, samt att 

brister i brandcellsgränser medför att brandgasspridning mellan dessa är möjlig. 

Därför skall följande åtgärder utföras. 

 

• Automatiskt brand- och utrymningslarm skall installeras 

• Brister i brandcellsgränser skall ses över 

• Det organisatoriska brandskyddsarbetet bör ses över 

 

Problematiken med de potentiellt långa detektionstiderna löses till stor del med 

införandet av automatiskt brand- och utrymningslarm, detta bör således installeras 

på hela skolan. 

 

Många brister i brandcellsindelningarna på skolan upptäcktes under besöket, till 

exempel otäta genomföringar och trasiga dörrstängare. Därför skall en genomgång 

av dessa över hela skolan utföras, där bristerna åtgärdas. Denna åtgärd begränsar 

risken för brandgasspridning och bidrar till en ökad personsäkerhet.  

 

Det nuvarande organisatoriska brandskyddsarbetet har vissa brister. Kännedom om 

rådande rutiner hos personalen upplevs bristfällig. En smidig organisation med väl 

fungerande rutiner kan ge personal och elever ytterligare tid i ett 

utrymningsförlopp. Därför bör en genomgång av befintliga rutiner göras, med 

fördel i samarbete med räddningstjänsten. Efter detta bör även utbildning av 

personalen ske. 

 

7.2 - Brand i gymnastiksalen/omklädningsrum 
För bränder i gymnastiksalen och omklädningsrummen är faran direkt kopplad till 

antalet tillgängliga utrymningsvägar, antalet personer i lokalen samt vilken typ av 

brand det rör sig om. Följande åtgärdsförlag anses förbättra möjligheterna för en 

säker utrymning: 
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• Dörrstängare på dörrarna som leder in i gymnastiksalen från trapphusen 

• Borttagning av dörr som öppnas inåt i lokalen 

 

Installation av automatiska dörrstängare på dörrarna till trapphusen från 

gymnastiksalen är ett enkelt sätt att säkerställa att brandgaser med stor hastighet 

inte kan komma in via trapphusen Detta innebär att faran från bränder i 

omklädningsrummen minskar betydligt. Enda sättet för brandgaserna att ta sig in i 

gymnastiksalen blir då via ventilation och då blir troligtvis inte tid för utrymning 

några problem. 

 

Dörren som öppnas inåt skall tas bort alternativt att man ser till att den öppnas 

utåt. Detta tar bort problematiken med det nuvarande systemet som ökar risken 

för de som utrymmer. 

 

7.3 - Korridorerna 
 
7.3.1 - Brand i förråd 

För att förbättra utrymningsmöjligheterna ges följande åtgärdsförslag. 

 

• Dörrar från trapphus skall vara brandklassade och utrustade med 

dörrstängare 

• Utrymning av rum i byggnadsdel F skall ses över 

 

Brandklassning av dörrar till trapphus skall utföras och dessa skall vara utrustade 

med dörrstängare. Detta medför att brandgaser ej under någon längre tid kan 

spridas till trapphus och omöjliggöra utrymning genom dessa. 

 

Det bästa sättet sätt att lösa problematiken med utrymning av klassrum i 

byggnadsdel F vore att installera ytterligare utrymningsvägar via stegar genom 

fönster i samtliga klassrum i denna. Görs inte detta bör följande åtgärder utföras. 

 

Vid brand kan utrymning av klassrum i byggnadsdel F omöjliggöras. Därför bör 

dörrar mellan R4 och R3 samt R4 och R5 (se Figur 14) brandklassas och förses med 

dörrstängare. 
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Utrymning genom korridoren av klassrum i byggnadsdel F kan omöjliggöras vid 

brand i denna. Enda alternativet för personer som vistas i dessa rum är då att gå 

igenom rum R4 (se Figur 14). Således bör möjligheterna för detta ses över genom 

bland annat kontroll av eventuella hinder, till exempel låsta dörrar, och placering 

av vägledande markeringar. Personal och elever bör även informeras om att denna 

väg finns. Om utrymning ej bedöms kunna utföras på detta sätt skall 

utrymningsvägar via fönster installeras. 

 
7.3.2 - Skåpsbrand 

Faran med brand på plan tre är att korridoren snabbt rökfylls vid brand, vilket kan 

medföra att alla som vistas där inte hinner ta sig ut innan kritiska förhållanden 

uppstår. För att förhindra detta och förbättra utrymningsmöjligheterna ges följande 

åtgärdsförslag. 

 
• Mängden brännbart material bör begränsas genom att ta bort skåpen från 

korridoren 

• Handbrandsläckare bör placeras i klassrummen 

• Sektionering av korridoren kan genomföras 

• Antalet utrymningsvägar kan ökas 

 

Skåpen bör tas bort från korridoren för att förhindra att brand kan uppstå. Om 

dessa väljs att placeras någon annanstans måste personsäkerheten i detta område 

undersökas. 

 

Placering av brandsläckare i samtliga klassrum innebär att goda möjligheter finns 

att släcka en tidigt upptäckt brand i korridoren. Detta ställer dock krav på att 

personalen kan hantera dessa och bör således kompletteras med utbildning. 

 

En sektionering av korridoren skulle vid brand begränsa brandgasspridningen och 

medföra att utrymning av icke branddrabbade sektioner kan genomföras på ett 

säkert sätt. Den branddrabbade sektionen kommer dock få en snabbare 

brandgasfyllnad och högre temperatur. Bäst vore att placera sektionsgränser åt båda 

hållen vid båda trapphusen, eftersom båda dessa då kommer kunna användas vid 

utrymning så länge branden inte är placerad i någon av de till trapphusen anslutna 

sektionerna. 
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Eftersom flaskhalsar uppstår vid trapphusen skulle utrymningen kunna förbättras 

genom en utökning av antalet utrymningsvägar. Bäst vore att förse varje klassrum 

med en utrymningsväg genom dess fönster ut till skolgården, genom placering av 

stegar vid dessa. Mycket av utrymningsproblematiken skulle försvinna om denna 

åtgärd utfördes, men kostnaden och den estetiska inverkan detta medför inses vara 

av betydelse.  

 

7.4 - Tekniksalen 
Faran med bränder i tekniksalen är att detektionstiden kan bli väldigt lång och 

brandgasspridningen om dörren öppnas kan ske fort. De övergripande åtgärderna 

som föreslås ovan är för detta fall tillräckliga. 
 
Om brandlarm installeras sker detektion snabbt och utrymning kan påbörjas i ett 

tidigt skede i brandförloppet. Detta innebär att även om dörren till tekniksalen mot 

förmodan öppnas blir inte brandgasspridningen lika snabb. Ser man även till att 

dörrarna till trapphusen är brandklassade och alltid är stängda minimeras risken för 

personskador vid händelse av brand. 
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8 - Slutsatser 
Efter att studerat brandsäkerheten på Kvarnbergskolan bedöms att brister finns i 

nuläget.  

 

Rutinerna vid brand anses bristfälliga då det är en del led som skall gås igenom 

innan skolans brandlarm utlöses. Detta ökar detektionstiden och bidrar till att 

tiden för utrymning blir längre. Installeras ett automatiskt brand- och 

utrymningslarm kopplat till rökdetektorer i skolan bidrar detta till förbättrade 

utrymningsmöjligheter. Detta bedöms vara den viktigaste åtgärd som skall 

genomföras. 

 

Brister i vissa brandceller gör att brandgasspridning kan ske och därmed ökar 

riskerna ur både personsäkerhetssynpunkt och ett ekonomiskt perspektiv. Därför 

skall dessa förbättras för att öka säkerheten. 

 

De brandscenarier som studerats anses vara de värsta troliga som kan uppstå på 

skolan. Av studien framgår att säker utrymning ej kan ske i vissa fall. De 

åtgärdsförslag som nämnts i föregående avsnitt anses förbättra personsäkerheten. 
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Bilaga A - Statistik över skolbränder 
I denna bilaga redovisas diagram med statistik över skolbränder. Diagrammen är 

hämtade från Statistik över bränder i skolor (Räddningsverket, 2007). 

 

 
 

I de flesta fallen hade branden slocknat eller endast utvecklat rök då 

räddningstjänsten anlände till platsen. 
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Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats per brandorsak och år 
Riket Totalt 
Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

00 Ej angiven 1 1
00 Orsak ej angiven 123 85 57 65 63 53 49 65 59 5 624
01 Återantändning 2 2 2 2 2 2 4 1 3 3 23
02 Anlagd med uppsåt 95 130 120 163 159 159 139 162 164 209 257 198 1955
03 Barns lek med eld 13 30 16 19 26 19 17 14 13 29 32 27 255
04 Glömd spis 12 10 13 12 14 9 17 13 13 15 16 20 164
05 Rökning 2 3 3 3 1 1 3 2 2 4 3 27
06 Levande ljus 3 4 9 6 7 7 6 8 6 11 3 6 76
07 Tekniskt fel 29 22 29 31 22 32 32 32 32 41 52 39 393
08 Blixtnedslag 1 1 1 3
09 Fyrverkerier 4 8 9 6 8 1 3 8 10 11 17 26 111
12 Explosion 2 3 1 1 2 9
13 Soteld 1 2 1 1 1 2 8
14 Värmeöverföring 10 11 15 22 18 12 17 23 7 18 12 16 181
15 Gnistor 2 2 4 2 5 5 2 4 2 4 1 4 37
16 Självantändning 3 6 5 7 8 4 4 4 14 3 7 5 70
21 Heta arbeten 6 8 6 3 4 3 3 2 6 5 6 5 57
24 Friktion 2 3 2 7
30 Okänd 57 61 46 164
91 Annan 18 24 19 20 8 14 11 14 11 29 31 38 237

Totaler 321 347 307 363 345 326 307 355 342 445 505 439 4402

Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats per brandorsak och år 
Stockholms län 
Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

00 Orsak ej angiven 45 27 13 8 15 13 15 19 12 167
01 Återantändning 1 1
02 Anlagd med uppsåt 25 62 31 41 49 35 31 41 27 36 50 25 453
03 Barns lek med eld 1 8 4 2 6 4 4 2 2 1 3 3 40
04 Glömd spis 3 2 2 1 1 1 2 2 14
05 Rökning 1 1 2
06 Levande ljus 1 1 3 3 2 1 1 1 13
07 Tekniskt fel 1 4 2 3 2 3 3 4 6 3 5 36
09 Fyrverkerier 1 2 3 3 1 2 1 2 15
12 Explosion 1 1
13 Soteld 2 2
14 Värmeöverföring 3 3 1 2 2 3 3 1 1 19
15 Gnistor 1 1 2
16 Självantändning 2 2 1 1 2 1 1 10
21 Heta arbeten 2 1 1 1 2 7
24 Friktion 1 1 1 3
30 Okänd 7 24 15 46
91 Annan 3 6 2 5 1 2 3 1 1 4 4 4 36

Totaler 79 115 63 66 84 60 61 74 48 62 95 60 867
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Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats per startutrymme och år 
Riket Totalt 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

00 Ej angivet 57 39 8 7 1 1 4 117
00 Ej angivet, 25 Samlingslokal 1 1 2
00 Ej angivet, 44 Trapphus 1 1
01 Utomhus 16 23 20 29 27 30 33 26 29 233
01 Utomhus, 02 Fristående 
förråd/uthus 1 1 2
01 Utomhus, 02 Fristående 
förråd/uthus, 91 Annat 1 1
01 Utomhus, 04 Fristående 
garage 1 1
01 Utomhus, 11 
Soprum/sopnedkast 1 1
01 Utomhus, 42 
Förråd/klädkammare 1 1 2
01 Utomhus, 43 
Fläkt/luftbehand rum 1 1
01 Utomhus, 44 Trapphus 1 1 1 3

01 Utomhus, 44 Trapphus, 20 
Källare (ej boyta) 1 1
01 Utomhus, 46 Badrum/toalett 1 1
01 Utomhus, 49 Balkong/altan 2 2
01 Utomhus, 91 Annat 1 1 1 2 2 2 1 2 4 16
02 Fristående förråd/uthus 7 6 7 16 14 12 11 18 18 25 24 17 175

02 Fristående förråd/uthus, 09 
Pannrum 1 1

02 Fristående förråd/uthus, 11 
Soprum/sopnedkast 1 1

02 Fristående förråd/uthus, 41 
Utanför byggnaden 2 2
02 Fristående förråd/uthus, 91 
Annat 1 1 2
04 Fristående garage 1 1 1 1 4
04 Fristående garage, 44 
Trapphus 1 1
04 Fristående garage, 91 Annat 1 1
05 Inbyggt garage 1 1 2 4
05 Inbyggt garage, 46 
Badrum/toalett 1 1
06 Radgarage 2 1 3
06 Radgarage, 91 Annat 1 1
07 Kök 17 20 20 23 17 22 22 24 18 31 36 34 284
07 Kök, 25 Samlingslokal 1 1
07 Kök, 25 Samlingslokal, 26 
Personalutrymme, 27 Kontor 1 1
07 Kök, 26 Personalutrymme 1 1
08 Skorsten 3 2 2 1 1 2 2 13
08 Skorsten, 09 Pannrum 1 1 1 3
08 Skorsten, 43 
Fläkt/luftbehand rum 1 1
09 Pannrum 3 3 6 7 6 4 6 6 3 6 4 12 66
09 Pannrum, 43 
Fläkt/luftbehand rum 1 1
09 Pannrum, 44 Trapphus 1 1
11 Soprum/sopnedkast 7 6 6 2 3 6 1 4 3 7 2 7 54
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11 Soprum/sopnedkast, 41 
Utanför byggnaden 1 1
13 Tvättstuga 2 2 6 3 1 2 3 5 4 28
13 Tvättstuga, 91 Annat 1 1
15 Vardagsrum 8 1 1 2 1 1 14
16 Sovrum/sovsal 2 1 2 1 1 1 2 3 3 4 20
17 Hall 3 1 3 9 9 14 8 8 10 2 8 9 84
17 Hall, 25 Samlingslokal 1 1
17 Hall, 33 Höupplag/loge/lada 1 1
17 Hall, 91 Annat 2 1 3
18 Verkstad/hobbyrum 5 6 8 15 9 7 10 8 8 76

18 Verkstad/hobbyrum, 20 
Källare (ej boyta) 1 1
18 Verkstad/hobbyrum, 27 
Kontor 1 1
18 Verkstad/hobbyrum, 91 
Annat 1 1
19 Vind 3 4 6 3 3 3 1 6 1 3 4 4 41
19 Vind, 91 Annat 1 1 2
20 Källare (ej boyta) 8 6 13 11 7 9 6 7 7 7 7 10 98
20 Källare (ej boyta), 25 
Samlingslokal 1 1 2
20 Källare (ej boyta), 26 
Personalutrymme 1 1
20 Källare (ej boyta), 26 
Personalutrymme, 91 Annat 1 1
20 Källare (ej boyta), 42 
Förråd/klädkammare 2 2
20 Källare (ej boyta), 43 
Fläkt/luftbehand rum 1 1
20 Källare (ej boyta), 51 
Eldriftrum 1 1
20 Källare (ej boyta), 91 Annat 1 1 2
23 Produktionslokal 1 4 4 2 1 2 2 2 1 2 5 3 29
24 Försäljningslokal 1 1
25 Samlingslokal 22 26 45 22 27 43 32 40 25 28 22 29 361
25 Samlingslokal, 26 
Personalutrymme 1 1 2

25 Samlingslokal, 31 Upplag, 
42 Förråd/klädkammare 1 1
25 Samlingslokal, 42 
Förråd/klädkammare, 45 
Korridor 1 1
25 Samlingslokal, 45 Korridor 1 1
25 Samlingslokal, 91 Annat 1 1 2 1 1 1 1 8
26 Personalutrymme 7 12 21 16 14 14 9 7 16 13 15 12 156
26 Personalutrymme, 27 Kontor 1 1
26 Personalutrymme, 91 Annat 1 1 2
27 Kontor 7 7 1 4 8 7 10 6 6 15 12 7 90
27 Kontor, 45 Korridor 1 1
28 Datacentral 3 1 1 2 7
29 Lastbrygga 1 3 1 1 2 1 2 1 1 13

29 Lastbrygga, 41 Utanför 
byggnaden 2 2
29 Lastbrygga, 91 Annat 1 1
30 Lager 1 2 1 2 1 7
30 Lager, 48 Verkstad 1 1
31 Upplag 3 1 1 5
31 Upplag, 91 Annat 1 1
32 Djurstall 1 1
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33 Höupplag/loge/lada 1 1 2
35 Silo 1 1 2
35 Silo, 43 Fläkt/luftbehand rum 1 1
36 Okänd 4 1 3 5 1 8 3 2 5 32
36 Okänt 6 8 14
41 Utanför byggnaden 42 54 51 147
41 Utanför byggnaden, 43 
Fläkt/luftbehand rum 1 1
41 Utanför byggnaden, 44 
Trapphus 1 1

41 Utanför byggnaden, 46 
Badrum/toalett 1 1
41 Utanför byggnaden, 91 
Annat 2 7 4 13
42 Förråd/klädkammare 5 6 6 7 6 8 11 9 7 4 14 4 87

42 Förråd/klädkammare, 11 
Soprum/sopnedkast 1 1

42 Förråd/klädkammare, 18 
Verkstad/hobbyrum 1 1

42 Förråd/klädkammare, 20 
Källare (ej boyta) 1 1

42 Förråd/klädkammare, 25 
Samlingslokal 1 1

42 Förråd/klädkammare, 26 
Personalutrymme 1 1
42 Förråd/klädkammare, 48 
Verkstad 1 1
42 Förråd/klädkammare, 91 
Annat 1 1
43 Fläkt/luftbehand rum 5 4 5 5 5 5 3 2 2 3 5 4 48
43 Fläkt/luftbehand rum, 51 
Eldriftrum 1 1
43 Fläkt/luftbehand rum, 91 
Annat 1 1
44 Trapphus 38 63 39 54 49 43 36 53 59 30 23 16 503

44 Trapphus, 20 Källare (ej 
boyta), 25 Samlingslokal 1 1
44 Trapphus, 26 
Personalutrymme 1 1
44 Trapphus, 26 
Personalutrymme, 91 Annat 1 1
44 Trapphus, 27 Kontor 1 1
44 Trapphus, 45 Korridor 1 1 2
44 Trapphus, 46 Badrum/toalett 1 1
44 Trapphus, 91 Annat 1 1 1 1 1 1 6
45 Korridor 60 77 47 184
45 Korridor, 46 Badrum/toalett 2 1 2 5
45 Korridor, 91 Annat 1 2 1 4
46 Badrum/toalett 12 29 32 54 49 28 30 41 43 36 38 40 432
46 Badrum/toalett, 25 
Samlingslokal 1 1

46 Badrum/toalett, 26 
Personalutrymme 1 1
46 Badrum/toalett, 91 Annat 1 1 2
47 Bastu 1 4 10 15
48 Verkstad 6 7 10 23
49 Balkong/altan 1 2 3 1 2 1 1 1 12
51 Eldriftrum 5 8 2 5 1 11 11 6 8 3 9 2 71
91 Annat 52 52 41 55 65 40 41 54 51 77 89 80 697

Totaler 321 347 307 363 345 326 307 355 342 445 505 439 4402
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Antal skolbränder dit 
räddningstjänsten kallats per 
startutrymme och år 
Stockholms län 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

00 Ej angivet 23 18 1 42
01 Utomhus 2 3 4 3 4 6 3 8 10 43
01 Utomhus, 49 Balkong/altan 1 1
01 Utomhus, 91 Annat 1 1 1 1 2 3 9
02 Fristående förråd/uthus 2 3 1 5 5 1 4 3 2 1 5 3 35

02 Fristående förråd/uthus, 41 
Utanför byggnaden 1 1
04 Fristående garage 1 1 2
05 Inbyggt garage 1 1
07 Kök 2 3 1 2 1 1 1 3 4 3 2 23
08 Skorsten 1 1 2
08 Skorsten, 09 Pannrum 1 1 2
08 Skorsten, 43 
Fläkt/luftbehand rum 1 1
09 Pannrum 1 1 1 3 6
11 Soprum/sopnedkast 2 1 3 1 2 1 2 12

11 Soprum/sopnedkast, 41 
Utanför byggnaden 1 1
13 Tvättstuga 2 1 1 4
15 Vardagsrum 1 1
17 Hall 4 5 2 3 3 1 1 2 21
17 Hall, 91 Annat 1 1
18 Verkstad/hobbyrum 1 4 1 1 3 10
19 Vind 1 1 1 1 4
20 Källare (ej boyta) 4 2 3 2 2 2 1 1 1 18
23 Produktionslokal 1 1
25 Samlingslokal 3 7 5 3 6 8 4 3 2 2 3 3 49
25 Samlingslokal, 26 
Personalutrymme 1 1
25 Samlingslokal, 42 
Förråd/klädkammare, 45 
Korridor 1 1
25 Samlingslokal, 45 Korridor 1 1
25 Samlingslokal, 91 Annat 1 1 1 3
26 Personalutrymme 2 2 4 2 2 1 2 2 3 20
26 Personalutrymme, 27 Kontor 1 1
26 Personalutrymme, 91 Annat 1 1 2
27 Kontor 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 18
28 Datacentral 1 1
29 Lastbrygga 1 1 1 3
29 Lastbrygga, 91 Annat 1 1
30 Lager 1 1 2
31 Upplag, 91 Annat 1 1
36 Okänd 4 1 1 1 2 1 1 11
36 Okänt 3 2 5
41 Utanför byggnaden 2 10 9 21
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41 Utanför byggnaden, 46 
Badrum/toalett 1 1
41 Utanför byggnaden, 91 
Annat 2 1 1 4
42 Förråd/klädkammare 1 2 3 1 2 1 3 1 1 15

42 Förråd/klädkammare, 11 
Soprum/sopnedkast 1 1
43 Fläkt/luftbehand rum 1 1 2 1 5
43 Fläkt/luftbehand rum, 51 
Eldriftrum 1 1
44 Trapphus 11 33 8 15 11 7 11 9 6 4 6 3 124
44 Trapphus, 91 Annat 1 1
45 Korridor 13 9 2 24
45 Korridor, 46 Badrum/toalett 1 1
45 Korridor, 91 Annat 1 2 3
46 Badrum/toalett 2 9 5 10 11 5 5 9 6 4 6 5 77
46 Badrum/toalett, 25 
Samlingslokal 1 1
47 Bastu 1 2 3
48 Verkstad 1 1 2
49 Balkong/altan 1 2 3
51 Eldriftrum 1 1 2 4
91 Annat 16 26 22 14 24 12 14 19 9 17 27 15 215

Totaler 79 115 63 66 84 60 61 74 48 62 95 60 867

 
Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats per startföremål och år 
Riket Totalt 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

00 Ej angivet 53 16 12 10 1 1 5 98

00 Ej angivet, 20 Andra 
elinstallationer 1 1

00 Ej angivet, 43 Annan lös 
inredning 1 1
00 Ej angivet, 91 Annat 1 1 1 3
01 Byggnadens utsida 17 35 23 32 23 35 33 38 29 35 48 43 391

01 Byggnadens utsida, 05 
Uppvärmningsanordning 1 1

01 Byggnadens utsida, 20 
Andra elinstallationer 1 1

01 Byggnadens utsida, 21 
Fläkt/ ventilationsanläggning 1 1

01 Byggnadens utsida, 21 
Fläkt/annan vent.anläggning 2 2
01 Byggnadens utsida, 22 
Skräp i container 1 1 1 1 1 1 6

01 Byggnadens utsida, 22 
Skräp i container/motsv., 45 
Papper/kartong 1 1
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01 Byggnadens utsida, 22 
Skräp i container/motsv., 91 
Annat 1 1
01 Byggnadens utsida, 24 
Personbil 1 1
01 Byggnadens utsida, 25 
Övriga vägfordon 1 1
01 Byggnadens utsida, 27 
Brandfarlig vätska 3 1 4 1 9
01 Byggnadens utsida, 28 
Brandfarlig gas 1 1 2
01 Byggnadens utsida, 42 
Soffa/fåtölj 1 1
01 Byggnadens utsida, 43 
Annan lös inredning 1 1 1 3

01 Byggnadens utsida, 43 
Annan lös inredning, 91 Annat 1 1

01 Byggnadens utsida, 45 
Papper/kartong 1 1

01 Byggnadens utsida, 48 
Stereo/video/DVD 1 1

01 Byggnadens utsida, 91 
Annat 2 1 2 3 4 6 5 3 26
02 Rökkanal 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12
02 Rökkanal, 04 Eldstad 1 1 2

02 Rökkanal, 05 
Uppvärmningsanordning 1 1
04 Eldstad 4 2 1 2 3 3 2 3 1 2 23
04 Eldstad, 91 Annat 1 1 2

05 Uppvärmningsanordning 5 6 5 10 10 5 5 6 2 6 7 6 73

05 Uppvärmningsanordning, 
91 Annat 1 1 1 1 4
06 Bastuaggregat 3 2 5 4 4 3 3 4 3 8 39
07 Torktumlare 1 2 1 1 1 2 2 10
07 Torktumlare, 13 
Tvättmaskin 1 1
08 Torkskåp 3 1 1 1 2 1 9
09 Diskmaskin 5 1 3 3 1 1 2 2 1 19
10 Kaffebryggare 1 1 1 1 4

10 Kaffebryggare, 11 Spis 1 1
11 Spis 13 17 20 16 17 9 13 14 14 24 19 19 195
11 Spis, 12 Kyl/frys 1 1

11 Spis, 21 Fläkt/annan 
vent.anläggning 1 1
11 Spis, 91 Annat 1 1 3 5
12 Kyl/frys 1 1 1 2 4 4 3 4 1 21
13 Tvättmaskin 1 1 4 1 1 1 2 11
14 TV 1 1 2
16 Strykjärn 2 2
17 Glödlampa 3 3 2 3 1 2 2 5 21

17 Glödlampa, 19 
Transformator 1 1
19 Transformator 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 16
19 Transformator, 20 Andra 
elinstallationer 1 1
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20 Andra elinstallationer 20 14 12 15 10 23 22 17 22 16 15 9 195

20 Andra elinstallationer, 21 
Fläkt/ ventilationsanläggning 1 1

20 Andra elinstallationer, 50 
Elcentral 1 1

20 Andra elinstallationer, 91 
Annat 1 1 1 1 1 5

21 Fläkt/ 
ventilationsanläggning 7 3 10 7 7 10 3 4 7 7 65

21 Fläkt/ 
ventilationsanläggning, 91 
Annat 1 1
21 Fläkt/annan 
vent.anläggning 5 4 9
22 Skräp i container 6 10 13 16 11 7 6 18 9 9 105

22 Skräp i container, 45 
Papper/kartong 2 2

22 Skräp i container, 91 Annat 1 1

22 Skräp i container/motsv. 9 3 12

22 Skräp i container/motsv., 45 
Papper/kartong 1 1
23 Maskin 1 4 2 1 2 4 4 3 3 1 2 27
24 Personbil 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11
25 Övriga vägfordon 1 3 4

25 Övriga vägfordon, 91 Annat 1 1

26 Expl. ämne/sprängämne 4 7 11

26 Expl. ämne/sprängämne, 
42 Soffa/fåtölj 1 1

26 Explosivt-/sprängämne 2 3 2 2 4 3 2 5 3 26
26 Explosivt-/sprängämne, 91 
Annat 2 1 3
27 Brandfarlig vätska 4 4 3 14 3 2 5 9 7 6 15 5 77

27 Brandfarlig vätska, 28 
Brandfarlig gas 1 1

27 Brandfarlig vätska, 43 
Annan lös inredning 1 1

27 Brandfarlig vätska, 43 
Annan lös inredning, 45 
Papper/kartong 1 1
27 Brandfarlig vätska, 91 
Annat 1 1 1 3
28 Brandfarlig gas 3 2 2 1 2 1 6 2 19

28 Brandfarlig gas, 45 
Papper/kartong 1 1

28 Brandfarlig gas, 91 Annat 1 1
30 Okänd 20 23 18 24 27 23 23 25 19 34 236
30 Okänt 35 36 71
42 Soffa/fåtölj 2 5 4 11

42 Soffa/fåtölj, 91 Annat 1 1



  67 

43 Annan lös inredning 36 45 65 75 84 63 57 58 62 28 19 20 612

43 Annan lös inredning, 11 
Spis 1 1

43 Annan lös inredning, 17 
Glödlampa 1 1

43 Annan lös inredning, 22 
Skräp i container 1 1

43 Annan lös inredning, 27 
Brandfarlig vätska 1 2 2 5

43 Annan lös inredning, 45 
Papper/kartong 2 1 1 4

43 Annan lös inredning, 45 
Papper/kartong, 46 Gardiner 2 2
43 Annan lös inredning, 91 
Annat 3 5 2 1 2 1 5 2 1 2 24
44 Kläder 3 4 3 10

44 Kläder, 45 Papper/kartong 1 1 2
45 Papper/kartong 71 100 70 241

45 Papper/kartong, 91 Annat 1 4 3 8
46 Gardiner 2 7 5 14
46 Gardiner, 91 Annat 2 2
47 Dator 1 1 2
47 Dator, 91 Annat 1 1
48 Stereo/video/DVD 1 1
49 Lysrörsarmatur 6 7 7 12 5 7 10 12 7 11 15 16 115

49 Lysrörsarmatur, 91 Annat 1 1
50 Elcentral 4 6 3 13
91 Annat 98 130 93 104 112 111 96 126 122 127 148 140 1407

Totaler 321 347 307 363 345 326 307 355 342 445 505 439 4402

Antal skolbränder dit 
räddningstjänsten kallats 
per startföremål och år 
Stockholms län 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

00 Ej angivet 22 9 1 1 33
01 Byggnadens utsida 7 6 7 4 4 9 10 11 4 12 7 81

01 Byggnadens utsida, 21 
Fläkt/annan vent.anläggning 1 1

01 Byggnadens utsida, 22 
Skräp i container/motsv., 45 
Papper/kartong 1 1

01 Byggnadens utsida, 22 
Skräp i container/motsv., 91 
Annat 1 1

01 Byggnadens utsida, 27 
Brandfarlig vätska 1 1

01 Byggnadens utsida, 43 
Annan lös inredning 1 1
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01 Byggnadens utsida, 91 
Annat 1 3 1 1 6
02 Rökkanal 1 1 2

02 Rökkanal, 05 
Uppvärmningsanordning 1 1
04 Eldstad 1 1

05 Uppvärmningsanordning 1 1 1 1 1 1 6

05 Uppvärmningsanordning, 
91 Annat 1 1
06 Bastuaggregat 1 1 1 2 5
07 Torktumlare 1 1 2
11 Spis 2 4 2 1 1 1 2 2 1 16
11 Spis, 21 Fläkt/annan 
vent.anläggning 1 1
12 Kyl/frys 1 1
13 Tvättmaskin 1 1 2
14 TV 1 1
17 Glödlampa 1 1 1 3
19 Transformator 1 1

20 Andra elinstallationer 2 2 2 1 1 4 4 2 2 20

21 Fläkt/ 
ventilationsanläggning 2 2 2 1 2 1 10

21 Fläkt/ 
ventilationsanläggning, 91 
Annat 1 1
21 Fläkt/annan 
vent.anläggning 1 1
22 Skräp i container 1 3 2 2 2 1 1 6 1 19

22 Skräp i container/motsv. 1 1
23 Maskin 3 1 4
25 Övriga vägfordon 1 1 2

25 Övriga vägfordon, 91 Annat 1 1

26 Expl. ämne/sprängämne 1 1

26 Explosivt-/sprängämne 1 1 2 4
27 Brandfarlig vätska 2 1 2 2 1 1 6 1 16
28 Brandfarlig gas 1 1 2
30 Okänd 13 7 3 4 10 9 6 9 6 4 71
30 Okänt 15 8 23
42 Soffa/fåtölj 1 2 1 4
43 Annan lös inredning 3 13 12 10 22 14 6 12 7 6 1 4 110

43 Annan lös inredning, 27 
Brandfarlig vätska 1 1 2 4

43 Annan lös inredning, 45 
Papper/kartong, 46 Gardiner 1 1
43 Annan lös inredning, 91 
Annat 1 1 1 1 4
44 Kläder 1 1

44 Kläder, 45 Papper/kartong 1 1
45 Papper/kartong 10 16 11 37

45 Papper/kartong, 91 Annat 1 1 1 3
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46 Gardiner 1 2 3
47 Dator 1 1
49 Lysrörsarmatur 2 2 2 2 3 1 3 1 16
50 Elcentral 1 1 2
91 Annat 33 61 29 31 34 24 28 29 13 22 22 10 336

Totaler 79 115 63 66 84 60 61 74 48 62 95 60 867

 
Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats efter brandens omfattning vid ankomst  per år 
Riket Totalt 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

1 Branden släckt/slocknad 85 101 77 142 116 88 85 101 90 186 227 197 1495
2 Endast rökutveckling 60 93 90 69 93 104 77 100 113 99 104 105 1107
3 Brand i startföremålet 57 97 81 99 86 93 104 114 102 84 92 69 1078
4 Brand i startutrymmet 24 27 37 28 36 27 26 28 25 59 69 58 444
5 Brand i flera rum 4 6 5 11 14 10 12 8 8 12 10 9 109
6 Brand i flera brandceller 4 1 6 7 4 3 4 2 5 3 1 40
9 Omfattning ej angiven 87 22 11 7 2 129

Totaler 321 347 307 363 345 326 307 355 342 445 505 439 4402

Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats efter brandens omfattning vid ankomst  per år 
Stockholms län 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

1 Branden släckt/slocknad 19 36 16 26 30 22 23 19 9 33 31 21 285
2 Endast rökutveckling 7 33 14 9 16 15 8 17 12 9 22 7 169
3 Brand i startföremålet 4 25 19 23 22 9 20 25 22 9 15 16 209
4 Brand i startutrymmet 4 9 11 5 13 10 7 8 5 6 19 15 112
5 Brand i flera rum 1 1 2 3 3 2 3 2 6 1 24
6 Brand i flera brandceller 1 1 1 1 1 2 3 2 12
9 Omfattning ej angiven 44 10 2 56

Totaler 79 115 63 66 84 60 61 74 48 62 95 60 867

 
Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats efter brandens släckningsplats  per år 
Riket Totalt 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

0 Ej angiven 122 30 10 7 2 2 173
1 I startföremålet 128 248 214 276 258 259 234 275 265 298 345 309 3109
2 I startrummet 50 45 62 53 62 43 46 54 53 87 555
2 I startutrymmet 103 82 185
3 I startbrandcellen 9 9 7 7 7 7 8 3 6 24 19 19 125
4 I startbyggnaden 9 13 13 18 15 14 17 20 15 30 34 24 222

5 Branden spred sig till andra 
byggnader 3 2 1 2 3 3 2 3 1 4 4 5 33

Totaler 321 347 307 363 345 326 307 355 342 445 505 439 4402
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Antal skolbränder dit räddningstjänsten kallats efter brandens släckningsplats  per år 
Stockholms län 

Antal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

1 Branden släckt/slocknad 19 36 16 26 30 22 23 19 9 33 31 21 285
2 Endast rökutveckling 7 33 14 9 16 15 8 17 12 9 22 7 169
3 Brand i startföremålet 4 25 19 23 22 9 20 25 22 9 15 16 209
4 Brand i startutrymmet 4 9 11 5 13 10 7 8 5 6 19 15 112
5 Brand i flera rum 1 1 2 3 3 2 3 2 6 1 24
6 Brand i flera brandceller 1 1 1 1 1 2 3 2 12
9 Omfattning ej angiven 44 10 2 56

Totaler 79 115 63 66 84 60 61 74 48 62 95 60 867
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Bilaga B - CFAST-resultat 
I denna bilaga redovisas grafer med resultat från simuleringar i CFAST. 

 

B.1 Brand i gymnastiksal 
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B.1.1 Känslighetsanalys 
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B.2 Brand i omklädningsrum 
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B.3 Brand i förråd 
B.3.1 Läckage springa 
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B.3.2 Läckage nere och uppe 
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B.3.3 Öppen dörr 
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B.4 Brand i skåp 
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B.5 Tekniksalen 
B.5.1 Dörren öppnas efter fem minuter 
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B.5.2 Dörren öppnas efter tio minuter 
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B.5.3 Dörren öppnas efter femton minuter 
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B.5.4 Känslighetsanalys 
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Bilaga C - Simulex-resultat 
I denna bilaga redovisas grafiskt köbildning och flaskhalsar i de respektive 

utrymningsförloppen vid simulering i Simulex. 

 

C.1 Gymnastiksalen 

   
Köbildning efter 20 sekunder för fall med tre, två respektive en utrymningsvägar. 

 

C.2 Brand i förråd 

 
Utrymningssituationen 70 sekunder efter att denna inletts. 

 

C.3 Brand i skåp 

 
Utrymningssituationen 40 sekunder efter att denna inletts. 
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Utrymningssituationen en minut efter att denna inletts. 

 

C.4 Tekniksalen 
 

 
Bildsalskorridoren samt nedre trappan tio sekunder efter att utrymning påbörjats. 

 

 
Entréplanet 45 sekunder efter att utrymning påbörjats. 
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Bilaga D - Handberäkning av brandgaslagrets höjd 
Ett sätt att validera resultat från datormodeller är att utföra handberäkningar. Det 

finns många olika metoder att använda sig av och de flesta har olika förutsättningar, 

begränsningar och giltighetsområden. 

 

D.1 Brand i gymnastiksalen 
Gymnastiksalen är en relativt stor lokal och scenariot bygger på transienta bränder. 

Med utgångspunkt från detta bedöms Yamana-Tanakas metod (Karlsson & 

Quintiere, 2000) lämplig för beräkning av brandgaslagrets höjd. Metodens 

begränsningar är främst att ingen hänsyn till värmeförluster eller transporttid hos 

brandgaserna tas samt att man utgår från att densiteten hos brandgaserna och 

omgivningsluften inte varierar för mycket. Dessutom utgår man från att ventilation 

saknas, alltså har inte dessa beräkningar använts för fall där fönster går sönder. 

Ekvationerna som används är: 
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Där 

ρg  är densiteten hos brandgaserna    (kg/m3 ) 

ρa   är densiteten hos omgivningsluften   (kg/m3 ) 

g   är accelerationskonstanten    (m/s2 ) 

cp  är specifik värmekapacitet vid konstant tryck (kJ/(kg K)) 

Ta är omgivningsluftens temperatur   (K) 

z höjd upp till brandgaser    (m) 

t är tid       (s) 

S är golvarean      (m2) 

n anger huruvida effektutvecklingen är konstant, linjär eller exponentiell 

α brandens tillväxtfaktor    (kW/s2 ) 



  87 

 

Metoden kräver iterering, ett värde på ρg måste gissas i den första ekvationen för att 

sedan testa om det stämmer i den sista. 

 

Följande värden användes i beräkningarna: 

Z=2,17 m   ρa=1,2 kg/m
3     cp =1,0 kj/(kg K) 

Ta=293 K  S=322,92 m2   H=5,7 m 

S=322,92 m2  n=2   α=0,047 (fast) 0,012 (medium) kW/s2 

 

D.2 Brand i skåp 
Samma metod som ovan används och följande värden används i beräkningarna: 

Z=1,9 m   ρa=1,2 kg/m
3     cp =1,0 kj/(kg K) 

Ta=293 K  S=150 m2   H=2,7 m 

n=2   α=0,047 (fast) kW/s2 

 

Den resulterande tiden blir ungefär 90 sekunder. 

  



88 

Bilaga E - Handberäkning av förflyttningstid vid 
utrymning 
Förflyttningstiden beräknas enligt formler nedan, dessa är tagna ur 

Brandskyddshandboken (Lunds tekniska högskola, 2005). 

 

ö å ö  

 

å  

 

ö  

 

L  är avståndet till utgången     (m) 

v  är personens aktuella gånghastighet     (ms-1) 

N  är antalet personer som ska passera en dörr   (-) 

B  är dörrens bredd       (m) 

f  är det dimensionerade personflödet genom dörren  (m-1s-1) 

 

Värdet för gånghastighet ansätts till 0,9 meter per sekund horisontellt och till 0,5 

meter per sekund nerför trappor. Personflödet, vid en dörrbredd på 0,9 meter, 

ansätts till 1,1 personer per sekund och meter. Längden ansätts till den sträcka den 

sämst belägna personen behöver gå för att ta sig ur byggnaden eller till angränsande 

brandcell. 

 

E.1 Korridorerna 
Värden för gånghastighet och personflöde enligt den inledande beskrivningen ovan.  

 
E.1.1 Brand i förråd 

Längst sträcka fås från lektionssalen längst bort från trapphus två. Då den sämst 

belägna personen når den flaskhals som bildas vid dörren till trapphuset har ett 

antal personer redan hunnit gå igenom denna. Detta antal beräknas enligt nedan. 

 

Tid tills sämst belägna person når dörren. 

å , , ä
56
1,3 43 sekunder 
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Tid tills bäst belägna person når dörren. 

å , , ä
12
1,3 9 sekunder 

 

Antal personer som passerat dörren då sämst belägna person når denna. 

å , , ä å , , ä · 43 9 · 1,1 37 

 

37 personer hinner ta sig ut från plan tre innan den sämst positionerade personen 

når flaskhalsen som bildas till trapphuset på detta plan, vilket innebär att 

personantalet ansätts till N=150-37=113. 

 

å ,
66
1,3 51 sekunder 

 

å ,
13
0,5  26 sekunder 

 

ö
113

0,9 · 1,1 114 sekunder 

 

ö å , å , ö 51 26 114
191 sekunder 

 

Det bör alltså ta runt 190 sekunder att utrymma. 

 
E.1.2 Brand i skåp 

Längst sträcka fås från klassrum längst åt höger på plan tre. 90 personer utrymmer 

genom samma sektion, P2-5, vilket ger följande uträkning. 

 

å
28
1,3 22 sekunder 

 

ö
90

0,9 · 1,1 91 sekunder 

 

ö å ö 22 91 113 sekunder 
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Det bör alltså ta runt 115 sekunder att utrymma sektion P2-5. 

 

E.2 Tekniksal 
15 personer vistas på i korridoren på plan tre och utrymmer genom trapphuset. 

Tiden tills de kommit ut ur trapphuset och nått entrén på plan två beräknas först. 

 

å ,
22
1,3 17 sekunder 

 

å ,
10
0,5  20 sekunder 

 

ö
15

0,9 · 1,1 15 sekunder 

 

ö å , å , ö 17 20 15
52 sekunder 

 

Förflyttningstiden inom entrén beräknas och den totala utrymningstiden erhålls. 

 

é
12
1,3 9 sekunder 

ö , ö é 52 9 61 sekunder 

 

Det bör alltså ta runt 60 sekunder att utrymma. 

 

E.3 Gymnastiksal 
250 personer vistas i lokalen och utrymmer genom dörr A. Förflyttningstiden från 

sämsta punkten i lokalen beräknas först. Resultatet visar att det bör ta runt 250 

sekunder att utrymma. 

 

å
27
1,3 21 sekunder 

 

Det antal personer som utrymt då sämst belägna person når flaskhalsen uppskattas 

enligt sedan. 
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å · 21 · 1,1 23 

 

Antalet personer blir då N=250-23=227. 

ö
227

0,9 · 1,1 229 sekunder 

 

ö å ö 23 229 252 sekunder 
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Bilaga F - Effektutvecklingskurvor 
De effektutvecklingskurvor som använts i rapporten redovisas i denna bilaga. Vissa 

av dem är baserade på försök ur Initial Fires (Särdqvist, 1993) och andra uppskattade 

enligt metod presenterad nedan.  

 

Effektutvecklingskurvor kan förenklat beskrivas som αt2-kurvor enligt nedan. 

 

·  
där 

 är effektutveckling    (kW/s)  

 är tillväxtfaktor    (kW/s2 ) 

t  är tid    (s) 

 

Typiska värden på tillväxthastigheten specificeras nedan, dessa är hämtade ur 

Enclosure Fire Dynamics tabell 3.5 (Karlsson & Quintiere, 2000). I tabell 3.7 i samma 

bok anges fast vara det rekommenderade värdet för skolor. 

 

Tillväxthastighet α (kW/s2) 

Ultra fast 0,19 
Fast 0,047 
Medium 0,012 
Slow 0,003 

 

Ett maximalt värde på effektutvecklingen beräknas och då αt2-kurvan uppnår detta 

värde ansätts detta som en konstant effektutveckling. 

 

Den maximala effektutvecklingen kan uppskattas genom att beräkna massflödet in i 

rummet och sedan multiplicera detta med massandelen syre i luft samt med den 

maximala värmeutvecklingen per kilogram tillfört syre. Formeln ger bäst resultat 

för bränder där temperaturen i brandgaserna är åtminstone dubbelt så stor som 

omgivningens samt där en jämn temperaturfördelning i rummet råder, vilket 

innebär att den är tillämpbar i fall där övertändning skett.  

 

0,5 · · 0,5 · 2,1 · 0,7 · 2,1 1,1 ⁄  
 

= Massflödet luft in i rummet (kg/s) 
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A = Öppningens area (m2) 

Ho = Öppningens höjd (m) 

 

En maximal värmeutveckling på 13,1 megajoule per kilogram tillfört syre och en 

massandel syre i luften på 23% ger följande uttryck för effekten. Allt syre antas 

förbrukas i förbränningen. 

 

· 13,1 · 0,23 0,5 · · · 13,1 · 0,23 1,5 · ·  

 

F.1 Brand i gymnastiksalen 

 
Fast effektutvecklingskurva enligt αt2-modellen, maxeffekt 6 megawatt. 

 
F.1.1 Känslighetsanalys 

 
Ultrafast effektutvecklingskurva enligt αt2-modellen, maxeffekt 10 megawatt. 
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F.2 Brand i omklädningsrum 

 
I CFAST använd ultrafast-kurva, motsvarande en garderobbrand. 

 

F.3 Brand i förråd 
Ho=2,1 

A=2,1*0,7 

1,5 · · 1,5 · 2,1 · 0,7 · 2,1 3,2  

 

Värdet avrundas upp till 3,5 MW, vilket anses konservativt. Tillväxthastigheten 

väljs till fast enligt tabell 3.7 i Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Den resulterande effektutvecklingskurvan redovisas i Figur 21. 

 

 
Figur 21 – Effekten (kW) som funktion av tiden (s) vid brand i förrådet 

 

F.4 Brand i skåp 
Effektkurvan baseras på försök från tabell Y3.1/10 i Initial Fires (Särdqvist, 1993). 

Där uppnås en maximal effektutveckling på 0,3 megawatt efter ungefär två minuter 
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vid brand i en stålgarderob. I simuleringarna används en fast αt2-kurva som tillväxer 

till 0,5 megawatt på ungefär 100 sekunder. Den resulterande 

effektutvecklingskurvan redovisas i Figur 22. 

 

 
Figur 22 – Effekten (kW) som funktion av tiden (s) vid brand i skåpet 

 

F.5 Tekniksalen 

 
Effektkurva för 3 panel workstation. 

 
F.5.1 Känslighetsanalys 

 
Effektutvecklingskurva enligt αt2-kurva med tillväxthastighet fast och maxeffekt sex 

megawatt 
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Bilaga G - Sikt 
Värden för optisk densitet per meter redovisas i CFAST och används sedan för att 

räkna ut sikten. Detta görs genom användning av följande ekvation:  

          

  
,

 

där 

S  är sikt      (m) 

Dl,log  är optisk densitet per meter  (m-1) 

 

G.1 Gymnastiksal 
 

DL= 
 

 

 

D0= DL  

 

där 

DL  är optisk densitet per meter  (m-1) 

D0  är rökpotential   (m2/g) 

V  är volymen som rökfylls  (m3) 

m  är massan material   (g) 

 

Rökpotential för spånskivor är 0,085 och för plywood av björk 0,039 enligt 

Kompendium i Aktiva system – Detektion (Nilsson & Holmstedt, 2008). Materialet 

som brinner i gymnastiksalen antas ha ett rökoptentialvärde i detta intervall. 

 

Detta ger: 

 

DL= 
 

 = DL= ≈ 0,46 m-1 

 

Volymen som rökfylls är: (23,4 13,8×5,7) - (23.4×13,8×2.17)≈ 1140 m3 

 

D0= DL    m= DL × 
D

  m= 0,46×
,
≈ 6,2 kg för spånskiva eller 
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D0= DL    m= DL × 
D

  m= 0,46×
,
≈ 13,5 kg för plywood av björk 

 

Utvecklad energi räknas genom att integrera effektkurvan för intervallet då kritisk 

höjd på brandgaserna inträffar. Detta enligt: 

 

dt = 0,047 = [ , ]= , ≈ 125 MJ 

Trä utvecklar ungefär 18 MJ per kilogram vilket ger att avbrunnen massa vid tiden 

200 sekunder är drygt 7 kg. 
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Bilaga H - Datorprogram 
 

H.1 CFAST 
Detta program bygger på en två-zonsmodell som finns beskriven i CFAST – 

Technical Reference Guide (Jones, Peacock, P., & Reneke, 2005). En presentation 

följer även nedan. I modellen antas två skilda lager bildas vid brand, ett varmt övre 

lager med brandgaser och ett undre fritt från dessa. Transporten mellan lagren sker 

genom en plym från flamman. Programmet kan användas för att beräkna bland 

annat temperatur, strålning, spridning av brandgaser och sikt. 

 

 
Figur 23 – Principskiss av två-zonsmodell (Jones, Peacock, P., & Reneke, 2005)  

 

För beräkning av brandgasspridning finns en mängd olika plymmodeller för olika 

situationer. McCaffreys plymmodell används i CFAST. Detta är en svag modell, 

vilket innebär att den lämpar sig bäst om branden är liten i förhållande till rummet. 

Två-zonsmodellen CFAST använder korrelerar bäst med verkliga resultat i slutna 

utrymmen med stora temperaturskillnader och små värmeförluster, vilka i 

synnerhet kan observeras i brandrum. Modellen har en del begränsningar som 

presenteras nedan. 

 

• Ingen hänsyn tas till strålningen från flammorna 

• Ingen hänsyn till brandspridning tas 
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• Rummets längd dividerat med dess bredd bör ej överstiga värdet fem 

• Rummets geometri måste vara rektangulär vilket innebär att modellens 

giltighet för till exempel lutande tak eller rundade väggar blir sämre. 

• Volymen bör ej överstiga 1000 m3. 

• CFAST utgår från att temperaturen i brandgaserna är homogen. 

• Två-zonsmodellen är ingen korrekt avbildning av verkligheten, eftersom det 

inte alltid uppstår två tydligt avgränsade skikt. 
 

H.2 Simulex 
Simulex är ett tvådimensionellt utrymningsprogram utvecklat i Skottland som 

används för att simulera utrymning. Programmet finns beskrivet i 

Användarmanual till SIMULEX ver 1.2 (Frantzich, 1998), men en sammanfattning 

av viktig information presenteras nedan. I Simulex importeras CAD-ritningar och 

programmet tillåter användaren att placera personer och utgångar på valfria 

punkter i dessa. Simulex är baserat på mänskligt beteende och uppgifter från en 

mängd verkliga försök och videupptagningar används för att bestämma 

gånghastigheten hos personer. Hastigheten bestäms av faktorer som kön, ålder, om 

funktionshinder finns med mera och kan ställas in manuellt eller genom att 

använda fördefinierade personkategorier.  

Tabell 23 visar fördelning mellan män, kvinnor, barn och medelpersoner för 

respektive personkategori. 
 
 
Tabell 23 – Personfördelning i de olika personkategorierna 

Personkategori % medelpers % män % kvinnor % barn 

Kontor 30 40 30 0 

Pendlare 30 30 30 10 

Varuhus 30 20 30 20 

Skola   10 10 10 70 

Äldre   50 20 30 0 

Enbart män 0 100 0 0 

Enbart kvinnor 0 0 100 0 

Enbart barn 0 0 0 100 

 

Gånghastigheten varierar mellan 0,8-1,7 meter per sekund och flödena vid dörrarna 

mellan 1,1-1,4 personer per meter och sekund, men begränsas även av avståndet till 

personen framför och hastigheten hos denna. Detta innebär att programmet är bra 
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på att visa var köbildningar kan uppstå. För utrymning genom trappor 

multipliceras gånghastigheten med 0,5 vid förflyttning nedåt och med 0,35 vid 

förflyttning uppåt.  

 

Personerna går till den närmaste utgången men kan även styras till andra utgångar 

för att bättre simulera ett verkligt fall. En annan viktig faktor som kan ställas in är 

reaktionstiden för att bestämma när förflyttning påbörjas. Resultaten för 

utrymningen åskådliggörs sedan grafiskt. 

 

Liksom CFAST har även Simulex för- och nackdelar. Fördelar är att programmet 

på ett enkelt och tydligt sätt visar var flaskhalsar kan uppstå samt att det går snabbt 

att utföra en mängd olika simuleringar. Det är även smidigt att ändra olika 

förutsättningar för personerna som vistas i lokalen. Nackdelar är i huvudsak att 

programmet ej tar hänsyn till psykologiska faktorer hos personer. 


