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Abstract 

This report is a fire safety evaluation of Folkets Hus in Gislaved, Sweden. Its given 

purpose is to focus on the human safety and evacuation possibilities before critical 

conditions can emerge. The building offers a wide range of activities mainly including 

cinema and theater performances, conferences and gathering opportunities. To inves-

tigate if the fire safety is of a satisfactory level, three scenarios were picked and ana-

lyzed in depth using tools like computer simulations and hand calculations. Since the 

results obtained did not reach the levels required this report introduces several im-

provements to counter these weaknesses and improve the fire safety. 

 

Nyckelord 

Brandteknisk riskvärdering, personsäkerhet, kritiska förhållanden, biograf, konferens, 

Folkets Hus, CFAST, Simulex, utrymning. 

 

Keywords 

Fire safety evaluation, critical conditions, cinema, conference, evacuation, fire safety.  

 

Språk/Language 

Svenska/Swedish 

 

 

Följande rapport är framtagen i undervisning. Det huvudsakliga syftet har varit träning i 

problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat har inte kvali-

tetsgranskats i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför 

användas med stor försiktighet. Den som åberopar resultaten från rapporten i något sam-

manhang bär själv ansvaret. 
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Sammanfattning 
Rapporten behandlar en brandteknisk riskvärdering av Folkets Hus i Gislaved. Fokus 

ligger på person- och utrymningssäkerheten i inledningsskedet av en brand och be-

handlar alltså inte frågor som till exempel handlar om byggnadens konstruktion.  

Folkets Hus i Gislaved är ett trevåningshus med inrett källarplan. Huvudverksamhet i 

byggnaden är biograf och teaterföreställningar, konferenser i olika storlekar samt ut-

hyrning av fest- och samlingslokaler.  

Ett besök genomfördes i september 2008 där hela fastigheten granskades för att få en 

uppfattning om dess struktur och eventuella risker. Efter en genomgång av tänkbara 

scenarier valdes tre stycken ut. Bedömningen gjordes genom att sannolikheten och 

konsekvensen för en händelse vägdes samman, vilket resulterade i tre värsta troliga 

scenarier.   

 Brand i garderoben på källarplanet. 

 Brand i biografen. 

 Brand i köket på tredje våningen. 

Dessa scenarier har sedan analyserats och behandlats med simuleringsprogrammen 

CFAST och Simulex samt handberäkningar, för att undersöka om eller när kritiska 

förhållanden uppstår och om utrymning i så fall går att genomföra innan dess. 

En brand i garderoben på källarplanet skulle i dagens läge snabbt ge kritiska förhål-

landen i korridoren utanför garderoben. I CFAST genomfördes tre olika simuleringar 

vilka gav kritiska förhållanden från en minut och upp till två och en halv minut. De 

utrymningssimuleringar som genomförts visar att det tar ungefär tre och en halv mi-

nut som snabbast att utrymma källarplanet.  

Som åtgärder föreslås därför att rökdetektorer installeras i garderoben samt i korrido-

ren utanför och att dessa kopplas samman med ett heltäckande brand- och utrym-

ningslarm för hela fastigheten. Dessutom bör magnetuppställda branddörrar installe-

ras mellan garderoben och korridoren och mellan korridoren och trapphus B mot 

baksidan av byggnaden. 

En validering av dessa åtgärder visar att om dessa genomförs så kommer en utrymning 

från källarplanet att kunna genomföras innan kritiska förhållanden uppstår.  

En brand i en stol i biosalongen skulle snabbt kunna ge en kraftig rökutveckling och 

snabbt kunna försvåra en utrymning av biografen. Vid utrymningssimuleringar i Si-

mulex fås en utrymningstid på mellan fyra och sju minuter.  

Beräkningar som genomförts visar att vid brand i en stol kan sikten bli så pass dålig 

att det är tveksamt om utrymning kan ske på ett säkert sätt. Beräkningar visar även 
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att brandgaslagret kan komma att sjunka under kritiska förhållanden innan utrym-

ning av biografen har skett. 

De åtgärder som därför föreslås är att en linjerökdetektor installeras i biografen på låg 

höjd vilket innebär att detektion av kalla bandgaser, som på grund av sin temperatur 

aldrig skulle nå taknivå, kan ske.  Detektorn ska kopplas samman med det brand- och 

utrymningslarm som bör installeras och täcka hela byggnaden. Samtidigt bör filmen 

stängas av och ljuset tändas när utrymningslarmet aktiveras.  

En brand i köket på tredje våningen skulle kunna blockera båda utrymningsvägarna 

från den intilliggande festsalen. Dels skulle trapphusets möjlighet att användas som 

utrymningsväg kraftigt försämras eftersom köket är placerat mellan festsalen och 

trapphuset. Eftersom korridoren utanför festsalen inte är avskiljd skulle en brand även 

kunna hindra utrymning via den utvändiga spiraltrappa som är placerad i den bortre 

änden av korridoren från köket sett.  

Utrymningssimuleringar visar att det tar mellan två och sju och en halv minut att ut-

rymma festsalen via spiraltrappan om det förutsätts att branden från köket blockerar 

trapphuset som då ej kan användas som utrymningsväg. Simuleringar och beräkningar 

som genomförts visar att kritiska förhållanden kommer att uppstå innan en total ut-

rymning har genomförts. 

För att förbättra säkerheten föreslås att en rökdetektor placeras i korridoren utanför 

köket. Denna rökdetektor ska kopplas till en magnetuppställd branddörr som ska 

installeras i dörrposten i korridoren och därigenom avskilja korridoren.  

Genomförs dessa åtgärder visar simuleringar och beräkningar att en säker utrymning 

från festsalen, via spiraltrappan, går att genomföra. Branddörren kommer att hindra 

brandgaser att nå den övre delen av korridoren och kritiska förhållanden kommer 

inte att uppstå under den tid det tar att utrymma festsalen.    
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Den här brandtekniska riskvärderingen syftar till att utreda brandsäkerheten i all-

mänhet och utrymningssäkerheten i synnerhet för Folkets Hus i Gislaved. Efter ut-

redningen ska förslag tas fram hur brandsäkerheten kan förbättras.   

1.2 Målgrupp 

Målgruppen för rapporten anses vara en person med bakgrundskunskaper, motsva-

rande en student på brandingenjörsprogrammet årskurs tre. Denne förutsätts dock 

inte ha läst kursen brandteknisk riskvärdering. 

1.3 Metod 

Steg ett för att uppnå syftet är att på plats göra en noggrann undersökning av hur 

brandskyddet är i dag och hur personalens kunskap om utrymning och brandsäkerhet 

är. Därefter kommer en bedömning göras i var säkerheten brister samt vilka brand-

scenarier som är troliga att inträffa. 

 

En prioritering kommer sedan ske mellan scenarierna om vilka som kan få störst kon-

sekvenser och därmed få fokus i rapporten. En djupare undersökning kommer däref-

ter att ta vid och en dimensionerande brand kommer tas fram för vart och ett av de 

olika brandscenarierna. Dessa kommer sedan ligga till grund för brand- och utrym-

ningssimuleringar som kommer leda till framtagning av tider till kritiska förhållan-

den, samt hur lång tid det kommer att ta att utrymma de olika lokalerna i byggnaden. 

 

Om inte säkerhetsnivån uppnås eller om det finns brister i rutiner kommer det före-

slås hur bristerna kan avhjälpas. Dessa åtgärdsförslag kommer att grundas på gällande 

lagstiftning enligt Boverkets Byggregler och Lag om skydd mot olyckor. Dessutom 

kommer de föreslagna åtgärderna att verifieras för att visa att de verkligen ger de re-

sultat som avses.  

1.4 Avgränsningar 

Rapporten syftar till att bedöma personsäkerheten, vid händelse av brand, i Folkets 

Hus. Bedömningen avser det tidiga brandförloppet och ingen hänsyn tas till konstruk-

tionens bärförmåga vid långvarig brandbelastning.  

 

Räddningstjänstens insatstid bedöms understiga 10 minuter. Vid bedömningen av ut-

rymningssäkerheten tas dock inte Räddningstjänstens insats med i bedömningen utan 

utredningen syftar till att säker utrymnings skall kunna ske utan att det behövs hjälp 

från Räddningstjänsten. Ingen hänsyn tas heller till räddningspersonalens säkerhet 

utan rapporten syftar endast till att bedöma utrymningssäkerheten för personer som 

vistas i byggnaden under det inledande brandförloppet. Gällande de åtgärdsförslag 

som rapporten kommer resultera i, kommer ingen hänsyn tas till de ekonomiska 

aspekterna. Dock så ska de så långt som möjligt vara rimliga i sitt genomförande. 
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2 Objektsbeskrivning 

2.1 Folkets Hus, Gislaved 

Folkets Hus i Gislaved är ett trevåningshus med inrett källarplan. Huvudverksamhet i 

byggnaden är biograf- och teaterföreställningar, konferenser i olika storlekar samt 

uthyrning av festlokaler. Ritningar med namngivna rum finns i Bilaga 1. 

2.2 Våningsbeskrivning 

2.2.1 Källarvåning 

Källarvåningen sträcker sig under hela byggnaden och är uppdelad av nivåskillnader i 

tre delar. Den mindre delen, under entrén, innehåller förvaringsutrymmen och pann-

rum. Delen under foajén innehåller ett konferensrum och toalettfaciliteter. Den störs-

ta delen innehåller en garderob med plats för att hänga cirka 200 jackor och två sam-

lingslokaler med tillhörande utrymmen (se Figur 1). 

 

 

Figur 1: Ritning över källarvåningen. 

 

B+C – sal 

B+C – salarna är en och samma sal, avskiljbar 

med en vikvägg. Den större delen (B-salen) har 

en egen scen. Enligt en brandsyn från 981109 

(se Bilaga 5) är lokalen, med öppen vikvägg, 

godkänd för 200 personer. Ytskiktet på väggar 

består till största delen av färg på betong. Plat-

torna i innertaket är av ej brännbart material. 

 

                                                                            

 

Figur 2: B+C - salen   

D - sal 

Scen 

E + F - sal 

B + C - sal 

Pannrum Garderob 

Trapphus A 

Trapphus B 
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E+F – sal 

E+F – salen är två mindre salar, avsedda för 30 respektive 20 personer. Salarna är av-

skiljbara endast med en vikvägg vilket möjliggör att salarna används för olika verk-

samheter eller som en gemensam sal. Även här är ytskiktet på väggar till största delen 

färg målad på betong. 

 

2.2.2 Bottenvåning 
På detta våningsplan finns entré och foajé. Foajén sträcker sig två våningar i höjd med 

en trappa upp till kontorsavdelningen. I foajén finns en avskiljning för godisförsälj-

ning. Centralt på bottenplanet finns biografen som sträcker sig genom våning två i 

höjd. I byggnadens längsgående riktning vid sidan av biografen finns en kontorslänga. 

Som separat verksamhet finns i en del av framsidan en pizzeria med egen ingång. 

 

 

Figur 3: Ritning över bottenvåningen. 

Biograf (A-sal) 

Salongen har 254 sittplatser och takhöjden är 6 meter som lägst, vilket är i den bakre 

delen av salongen, och 7 meter som högst, framme vid scenen. Scenen är möjlig att 

ställa om från filmvisning till teaterverksamhet. Ytskiktet i biografen är färg målad på 

betong samt ljudisolerande stenullsskivor i stålramar. Väggen längst bak i biografen är 

av betsad träpanel.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4: Biografen i Folkets Hus 

Biograf 

Pizzeria 

Foajé 

Entré 

Kontor 

Trapphus A 

Trapphus B 
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2.2.3 Våning två 

Detta våningsplan täcker endast entrédelen och innehåller kontorsrum, kök och toa-

lettfaciliteter. 

 

 

Figur 5: Ritning över våning två. 

 

2.2.4 Våning tre 

Tredje våningsplanet täcker upp ytan över entrén och foajén. Här finns en större fest-

sal samt en tvårumslägenhet som hyrs av utomstående. Festsalen är enligt tidigare 

nämnd brandsyn (se Bilaga 5) godkänd för 100 personer. På våning tre, med egen ned-

gång från trapphus A, finns projektorrummet.  

 

 

Figur 6: Ritning över våning tre.  Figur 7: Festsalen på våning tre. 

2.2.5 Vindsplan 

På vindsplanet finns ventilationsutrustning vilken består av tre nya ventilationsaggre-

gat (ett äldre finns på källarplan). Vindsplanet innehåller även förvaringsutrymmen. 

 

Kök 

Festsalen 

Lägenhet 

2 rok 

Trapphus A 

Trapphus A 

Foajé 

Biograf 

Biograf 
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2.3 Ventilationssystem 

Ventilationen i den äldre delen av byggnaden var från början uppbyggd med tilluft-

ventiler i väggar samt frånluftkanaler i murstockarna och var helt beroende av själv-

drag.  Ventilationen i den här delen ser, med vissa undantag, likadan ut idag som då 

huset byggdes. I festsalen på tredje våningen, B+C – salen, samt i D-salen och biogra-

fen har ventilationen bytts ut till ett från- och tilluftssystem där B+C - salen och fest-

salen är anslutet till samma aggregat. D-salen och biografen har varsitt aggregat (se 

Bilaga 1). 

 

I systemet till B+C- och festsalen är en roterande värmeväxlare kopplad och ett 

brandspjäll, för att hindra brandgasspridning via tilluften mellan festsalen och källa-

ren, beställt. I ventilationen i källarplan finns inga sådana anordningar. Tilluften till-

förs i källarplanet något utspritt i C-salens tak och i taket vid scenen i B-salen. Tilluft 

tillförs av samma system till korridoren på källarplan, även här från takmonterade 

don. Frånluft sugs ut vid taket, längs väggen mot korridoren i B+C – salen. 

  

I festsalen tillförs luft i taket vid kortänden närmast köket och sugs ut i taket vid mot-

stående kortsida. I D-salen byts luften via don med placeringar liknande de i festsalen, 

med skillnaden att donen sitter på sidan av kanalerna och är några färre. Ventilationen 

kan styras via datorerna i Folkets Hus eller via manöverpaneler som finns i byggna-

dens lokaler. 

  

Biografen betjänas av fyra rör placerade i taket med små hål i, de sista metrarna fram-

me vid scenen, för att fördela tilluften. Frånluften sugs ut i taket, bak i salongen. I den 

tillbyggda delen finns ett antal frånluftsfläktar och ett FT-system vilka tillsammans 

betjänar de olika lokalerna. Mellan många av rummen finns det överluft men där så-

dant förekommer är det i de flesta fall inom samma brandcell. 

 

Ventilationssystemet är inte automatiskt styrt och det finns inte heller något system 

som förändrar eller stänger av ventilationen vid brand. Detta gör att ventilationen 

kommer kunna påverka hur brandgaserna kommer att bete sig i de olika salarna. 

Bland annat kan det medföra att brandgaserna vid taket delvis byts ut mot frisk luft 

utifrån och därigenom kan temperaturhöjningen i brandgaslagret gå något långsam-

mare. Dessutom kan omrörningen av brandgaserna bli mer omfattande. Då ventila-

tionen mellan B+C – salen och korridoren på källarplanet är sammankopplad, kom-

mer eventuellt spridning av brandgaser kunna ske via denna. Detta innebär att en 

kraftig brand skulle kunna påverka personer som vistas i B+C – salen. Tillräcklig in-

formation om ventilationen i denna del av byggnaden saknas dock för att kunna visa 

om så är fallet. Möjligheten bör dock tas i beaktande då utrymningsmöjligheter disku-

teras.  
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2.4 Befintliga utrymningsvägar 

Nedan beskrivs de befintliga utrymningsvägarna från respektive våningsplan. Om inte 

annat anges i texten finns utrymningsskyltar placerade ovanför beskrivna dörrar. 

2.4.1 Källarvåning    

B+C – sal 

Detta är den största salen på källarplanet och har två dörrar ut till korridoren och en 

dörr ut till trapphus B vilket angränsar till korridoren. Samtliga tre dörrar har en 

bredd på 1,4 m. Ett av salens fönster är öppningsbara och försett med en utfällbar ste-

ge. Fönstret är dock inte att betrakta som en utrymningsväg enligt Boverkets Byggreg-

ler, kapitel 5 (Boverket, 2008).   

 

E+F – sal  

Denna sal har två av varandra oberoende utrymningsvägar. En utrymningsväg går 

genom köket och leder därefter ut till det fria (bredd 0,9 m).  

Två dörrar (bredd 0,9 m) leder ut till den angränsande korridoren. Vid stängd vikvägg 

finns möjlighet till passage genom denna vid utrymning. Utrymningsskyltar finns på 

båda sidor av vikväggen. 

 

Korridor 

Korridoren sammanbinder de båda stora salarna på källarplanet. Från korridoren 

finns två utrymningsvägar, en i var ände av korridoren. En av utrymningsvägarna 

leder via en trappa upp till stora entrén utanför biosalongen. Den andra utrymnings-

vägen går via en dörr (bredd 0,8 m) ut i trapphus B på motsatt sida och via en 

halvtrappa ut till det fria genom en dörr med bredden 0,9 meter.  

2.4.2 Bottenvåning 

Biograf (A-sal) 

I biosalongen finns två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena finns längst 

bak i salongen (bredd 1,45 m) och är även den ingång som besökarna använder i nor-

mala fall. Denna utgång leder ut till foajén och utrymning kan sedan ske genom den 

stora huvudentrén. Den andra utrymningsvägen är placerad i främre delen av salongen 

till höger om scenen (bredd 1,3 m). Denna utrymningsväg leder via en halvtrappa ut 

till det fria via en dörr med bredden 1,0 meter. 

2.4.3 Våning två 

Våning två har två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena utrymningsvä-

gen är placerad i trapphus A (bredd, 1,8 m) och leder ner till kontorsavdelningen på 

bottenvåningen. Därefter kan utrymning ske via det främsta kontoret eller vidare upp 

till entrén. Den andra utrymningsvägen (bredd 1,4 m) leder ut till foajén.  

 

Båda utrymningsvägarna är avskiljda med branddörrar som har magnetisk uppställ-

ning. Dessa är kopplade till rökdetektorer vilka är placerade i nära anslutning till re-

spektive dörr. Dörrarna är gjorda av trä och har nätarmerade glasrutor.  
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2.4.4 Våning tre 

Våning tre har två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena utrymningsvä-

gen (bredd 0,9 m) går ut till trapphus A via en magnetuppställd branddörr. I trapphus 

A finns även möjlighet att via fast brandstege utrymma till taket på kontoren, våning 

två.  Den andra utrymningsvägen (bredd, 1,5 m) finns på motsatt sida i korridoren 

utanför festsalen och leder ut till en utvändig spiraltrappa. 

 

Festsal 

Festsalen har tre dörrar varav två har en öppningsbredd på 1,8 m och den tredje 0,8 

m. De två bredare dörrarna leder närmast till trapphus A och den tredje till den ut-

vändiga spiraltrappan. 

 

Lägenhet 

Utrymning från lägenheten kan ske via trapphus A alternativt direkt till markplanet 

via repstege.  

2.5 Befintligt brandskydd 

2.5.1 Brandcellsgränser 

Byggnaden har enligt ritningarna varit avskild i olika brandceller. Generellt var alla 

större rum egna brandceller. Dock är många av brandcellsgränserna idag brutna på 

grund av bland annat ventilationsgenomföringar, spiraltrappor och hisschakt. Doku-

mentationen om brandcellsgränserna är dock bristfällig vilket gör det svårt att säkert 

säga vilka brandcellsgränser som verkligen är obrutna. 

2.5.2 Källarvåning 

Källarvåningen är utrustad med två fasta brandslangar, placerade i trapphus A och B. 

 

B+C – sal 

Vid tidpunkten för besöket fanns ingen detektor installerad i salen. Detektor kopplad 

till ljudsignal är numera installerad.     

 

D – sal  

Salen har en vanlig brandvarnare. Planer finns att installera en rökdetektor och ljud-

signal som båda är sammankopplade med detektionssystemet i B+C – salen. 

 

E+F – sal  

Salen saknar detektorer kopplade till utrymningslarm men har en vanlig brandvarna-

re. 

 

Kök 

I köket som ligger i anslutning till E+F – salen finns en brandfilt.  

 

Korridor 

I korridoren finns en ABE och en ABC pulversläckare på vardera 6 kg. 
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2.5.3 Bottenvåning 

Biografen 

I biografsalongen finns en rökdetektor i taket samt två röda blixtljus ovanför utrym-

ningsvägarna. Vid tidpunkten för besöket fanns ingen ljudsignal, men en sådan är 

numera installerad. I golvet finns efterlysande markeringar som visar vägen till när-

maste utrymningsväg. Det  

 

Kontorsavdelningen 

En handbrandsläckare finns i korridoren vid kontorsavdelningen. Samtliga släckare är 

6 kg pulver, klass ABC. I korridoren finns också en vanlig brandvarnare. 

 

Foajén 

I foajén, vid kiosken, finns en 6 kg pulversläckare med klass ABC samt en brandfilt. 

En ljudsignal, kopplad till detektorn i biografsalongen, är planerad att installeras.  

2.5.4 Våning två 

På våning två finns en handbrandsläckare 6 kg pulver, klass ABC i nära anslutning till 

trapphus A.  

2.5.5 Våning tre 

På våning tre, nära trapphus A, finns en fast brandslang samt en koldioxidsläckare. I 

korridoren utanför festsalen finns en vanlig brandvarnare. I projektorrummet finns 

ytterligare en ABC pulversläckare på 6 kg.  

 

Köket 

Köket är utrustat med en brandfilt. Rökdetektor kopplad till ljudsignal i korridoren 

är beställd och planerad att installeras. 

 

Festsalen 

Rökdetektor kopplad till ljudsignal i korridoren är beställd och planerad att installe-

ras. 

 

Lägenheten 

I lägenheten finns en brandvarnare och en brandsläckare.  

2.5.6 Vindsplan 

På vindsplanet, vid ventilationsaggregaten, finns en handbrandsläckare, 6 kg pulver, 

klass ABC. 

2.5.7 Trapphus A 

Dörrarna till trapphus A har antingen magnetuppställning kopplade till rökdetektor, 

eller självstängare.  
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3 Teori 
Simuleringsprogram är ett bra hjälpmedel för att i teorin testa olika brand- och ut-

rymningsscenarier i en byggnad. Det skall dock påpekas att detta endast är ett hjälp-

medel för ökad förståelse och inte ett facit för verkliga händelseförlopp. Nedan be-

skrivs de program som använts för simuleringar av utrymning och brandspridning i 

Folkets Hus samt en allmän beskrivning av den utrymningsteori som ligger till grund 

för utrymningssimuleringarna.  

3.1 Utrymningsteori 

Byggnader skall vara utformade så att tillfredsställande utrymning kan ske vid händel-

se av brand (Boverket, 2008). Med tillfredsställande utrymning menas antingen att 

samtliga personer i en byggnad kan utrymma till det fria eller att personer som vistas i 

den del av byggnaden som berörs av branden skall kunna förflytta sig till en säker 

flyktplats där de är skyddade från brandens påverkan. Bostäder och lokaler där perso-

ner vistas mer än tillfälligt skall ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar 

och dessa skall dessutom vara dimensionerade för det antal personer som tillåts vistas i 

lokalen. Risken för att personer skadas av nedfallande föremål, trängsel och fall samt 

risken att bli instängd i en återvändsgränd skall minimeras. 

3.1.1 Kritiska förhållanden 

För ett tidigt brandskede prioriteras personsäkerheten och vid en brand skall männi-

skor som vistas i den drabbade byggnaden kunna sättas i säkerhet innan kritiska för-

hållanden inträffar. Kritiska förhållanden är kriterier för när utrymning inte längre 

kan ske under acceptabla förhållanden. Dessa är främst beroende av fem olika para-

metrar (Brandteknik, 2005) och redovisas nedan var för sig. 

 

Temperatur 

För att säker utrymning skall kunna ske bör inte temperaturen överstiga 80°C i de 

utrymmen som personer utrymmer genom. 

 

Strålning 

Strålningsintensiteten mot utrymmande personer bör inte överstiga 2,5 kW/m
2

. Den-

na strålningsnivå kan uthärdas under en längre tid (ca 10 minuter). Den maximala 

strålningsnivån gäller både i det brandutsatta utrymmet och i utrymningsvägar. I ut-

rymningsvägarna är det framför allt strålnig från brandgaserna som kan bli aktuellt 

om det förutsätts att branden inte sprids till dessa utrymmen.  

 

Brandgaslagrets höjd 

Brandgaslagret bör vara på sådan höjd att personer vid utrymning ej störs av detta. 

Brandgaserna bör därför inte understiga höjden  meter från golvet där H är 

rumshöjden. En utrymning skulle kunna fortgå även om brandgaslagret sjunkit under 

denna nivå, detta under förutsättning att av de övriga kritiska förhållanden inte upp-

står. 
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Sikt 

För att utrymning skall kunna genomföras säkert ställs kraven att sikten ej får vara 

mindre än fem meter i brandrummet och inte mindre än tio meter i utrymningsvä-

garna. Sikten kan beräknas med hjälp av handberäkningar om kunskap finns om 

bränslets rökpotential och volymen på det utrymme som brandgaserna sprids till. 

 

Toxicitet 

Då brandgaser innehåller giftiga gaser, samt kan medföra låga syrehalter, ställs krav på 

att personer i byggnaden inte utsätts för skadliga doser av dessa. De gaser som bör 

beaktas är kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och syre (O2). För en miljö där utrym-

ning kan genomföras på ett säkert sätt bör ej halten kolmonoxid överstiga 2000 ppm, 

halten koldioxid bör ej överstiga 5 % och halten syre ej understiga 15 %. 

3.1.2 Utrymningstid 

Utrymningstid är den tid från då branden startar till att samtliga i byggnaden har 

hunnit sätta sig i säkerhet. Den här tiden varierar för olika platser i byggnaden och 

kan vara svårbestämd. För att förenkla bestämmandet av utrymningstiden, från en 

plats i byggnaden, kan denna delas upp i tre faktorer, varseblivningstid, tid för beslut 

och reaktion samt förflyttningstid (Frantzich, 2000) och beskrivs enligt sambandet: 

 

 

 

Varseblivning 

Varseblivningstiden är den tid det tar från brandens start tills någon upptäcker bran-

den. Denna tid varierar från fall till fall beroende på var personer befinner sig i förhål-

lande till branden och om det finns ett detektionssystem eller ej.  

 

Beslut & reaktion 

Tid för beslut och reaktion avser tiden från att personen upptäckt att förhållandena i 

byggnaden avviker från det normala till dess att förflyttning påbörjas. Den här tiden 

innefattar alla handlingar personen gör innan förflyttning påbörjas och kan vara allt 

från ett aktivt släckförsök till stillasittande i väntan på rekommendation från annan 

person om att utrymma.  

 

Förflyttning 

Förflyttningstiden är den i sammanhanget enklaste tiden att uppskatta då den bygger 

på personers förflyttningsförmåga vilken är relativt väl dokumenterad. Förflyttnings-

tiden är den faktiska gångtiden som det tar för en person att utrymma byggnaden 

3.1.3 Faktorer som påverkar utrymning 

Människor har alla olika förutsättningar för att kunna sätta sig själva i säkerhet vid 

brand, vilket bör beaktas vid brandskyddsprojektering (Boverket, 2006). Personens 

gånghastighet, mentala tillstånd, framkomlighetsförmåga och sociala status är några 

faktorer som kan påverka detta. Det kan alltså spela roll i en utrymningssituation vil-

ken ålder personen har, om personen är alkoholpåverkad, huruvida personen är rörel-

sehindrad eller ej samt om personen ifråga är i en situation där det kan förväntas att 

någon tar befälet, till exempel vid en föreläsning. Även lokalernas utformning och 
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verksamheten däri har en stor inverkan på hur personer beter sig vid utrymning. 

Nedan ges en mer noggrann genomgång av de faktorer som kan påverka vid en ut-

rymning (Frantzich, 2000) 

 

Antal personer och fördelning av dessa 

Hur många personer som vistas i en lokal har stor betydelse för utrymningstiden. Om 

många ska använda samma utrymningsväg kan köer uppstå vilket i sin tur förlänger 

utrymningstiden. 

 

Rörelseförmåga 

Personer i olika åldrar rör sig ofta olika snabbt. Personer över cirka 65 år eller perso-

ner yngre än fem år går generellt långsammare än andra. I en byggnad kan det även 

finnas rörelsehindrade, vilka har svårare för att ta sig fram och kan dessutom stoppa 

upp övriga personer då det kan vara svårt att passera i trånga passager. Förflyttnings-

förmågan påverkas dessutom av syn- och hörselskada. Gånghastigheten kan skilja inte 

bara från person till person utan även mellan olika byggnader. 

 

Social anknytning 

Personer utrymmer oftast i grupper och det speciellt om dessa känner varandra sedan 

tidigare. Ensamma personer kan ha svårt att bestämma sig för utrymning innan andra 

personer har påbörjat eller åtminstone innan de har beslutat med en grupp att ut-

rymma. I stora samlingar som teatrar eller biografer är detta beteendet vanligt och 

beslutstiden kan därmed bli lång. Detta grundar sig i att ingen vill sticka ut inför 

okända personer varvid ingen vill ta det första steget att utrymma. 

 

Vakenhet 

Förmågan att uppfatta en avvikelse eller fara påverkas av personens grad av vakenhet. 

Vissa medicinska preparat som verkar lugnande kan ha samma effekt på uppfattnings-

förmågan. Besluts- och reaktionstiden kommer i detta fall öka avsevärt. 

 

Påverkan från brandgaser 

Påverkan från brandgaser kan förlänga tiden för utrymning. Halter av vissa gaser kan 

påverka personens vakenhet så som föregående stycke beskriver. Siktförhållandena i 

brandgaserna kan också vara bidragande till att en effektiv utrymning ej kan ske. 

 

Roll och ansvar 

I vissa situationer förväntas en person eller möjligen en grupp personer meddela om 

utrymning skall ske. Detta kan vara en föreläsare, personal på ett varuhus eller företa-

gets chef. Vid uteblivet meddelande från dessa personer kan beslut om utrymning av-

sevärt fördröjas. 

 

Motivation 

Då personen är upptagen med någon aktivitet som kan vara svår att avsluta, kan mo-

tivationen till att utrymma vara lägre än att avsluta pågående aktivitet. Då fallet är 

sådant, påverkas beslutstiden och en utrymning fördröjs kraftigt. Detta kan handla 

om att stå i kö för att betala eller att äta klart en måltid eller dryck på restaurang. I 
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extrema fall kan motivationen vara så låg att avsluta det personen håller på med istäl-

let för att utrymma, att beslut om utrymning dröjer trots synliga flammor.  

 

Riktad uppmärksamhet 

Personer på en teater kan vara helt omedvetna om vad som händer i andra delar av 

byggnaden. De har vanligen uppmärksamheten riktad mot scenen och förväntar sig 

att meddelande om utrymning skall komma därifrån. 

 

Kännedom om byggnaden 

En bekant miljö innebär oftast att personen lättare kan hitta en väg ut. Besluts- och 

reaktionstiden kan då bli kortare, eftersom osäkerhet om vägval och dylikt blir mind-

re. Den här tidsvinsten kan dock snabbt försvinna då personen kan ha andra göromål 

innan utrymning påbörjas. Personer som vistas i obekanta lokaler eller byggnader 

väljer vanligtvis att utrymma samma väg som de kom in. Detta fenomen ser man även 

hos personer som vistas i kända miljöer, men är ej ett lika utbrett fenomen som då 

personer inte hittar lika bra. 

 

Orienterbarhet 

I byggnader där det kan finnas besvär med att orientera sig, kan detta leda till svårig-

het att finna en utgång. Besluts- och reaktionstiden kan då öka eftersom personen kan 

komma att behöva undersöka nya alternativ för utrymning. 

 

Vägledande markeringar 

För att personer enklare skall kunna hitta en väg ut krävs oftast extra information om 

byggnadens utrymningsvägar. Informationen kan ges i form av skyltar, målade linjer, 

kartor och pilar. Viktigt i sammanhanget är att informationen ges på ett sätt som per-

sonerna i byggnaden är vana vid så tid ej behöver tas till att tolka skyltningen. Stan-

dardiserade symboler bör därför uteslutande användas. Placering är mycket viktigt då 

det är viktigt att alla skyltar kan ses tydligt från flera platser. 

 

Belysning 

Ljussättning kan användas för att påkalla extra uppmärksamhet på till exempel skyl-

tar. Låg ljusnivå kan göra det svårare för personer att lokalisera sig och utrymningsti-

den blir därmed längre. I vissa fall kan ordinarie belysning kompletteras med nödbe-

lysning för att säkerställa en lägsta ljusnivå. 

 

Utformning och placering av utrymningsvägar 

Dörrar till utrymningsvägar bör vara utformade så att de lätt känns igen som en säker 

väg ut. I teatrar och biografer kan det vara lämpligt att personal öppnar dörrar ut från 

salen. Detta kan påverka att fler väljer en för personen okänd väg ut. Utrymningsvä-

gar bör dessutom vara placerade på sådana ställen där personer normalt förväntar sig 

att finna en utgång.  

 

Larm 

Med ett utrymningslarm kan man informera och minska osäkerheten vid händelse av 

brand.  Detta kommer minska tiden för beslut och reaktion och utrymning kommer 
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ske snabbare under förutsättning att larmet hörs i alla delar av byggnaden där det vis-

tas personer. 

 

Brandberoende 

Mängden brandgaser som utvecklas ur en brand, samt värmen därifrån, kan påverka 

hur snabbt personer upptäcker branden. Vid fall där det inte finns något automatiskt 

detektionssystem som varnar personer vid brand, kommer dessa upptäcka branden 

först då värme, brandgaser eller lukt når personerna.  

3.2 Simulex 

Simulex är ett simuleringsprogram för utrymning och beräkning av transporttider. 

Programmet tar hänsyn till gånghastighet, transportsträckor och öppningars storlek. 

Det tar även hänsyn till viken typ av människor som genomför utrymningen och kan 

varieras, beroende på rådande förutsättningar, av användaren. Personerna i objektet 

kan även styras att använda vissa specifika utgångar. Detta för att få så realistiska ut-

rymningar som möjligt. Gånghastigheten påverkas av persontyp och avståndet till 

framförvarande person. Den maximala hastigheten väljs slumpmässigt av programmet 

inom varje personkategori som definierats av användaren. Programmet bygger på ni-

våkurvor som beskriver avståndet till utrymningsvägarna. Detta påverkar vägvalet för 

personerna i objektet.  

 

Fördelarna med Simulex är att det är användarvänligt med en enkel indatahantering 

och ett lättöverskådligt gränssnitt. Även resultaten presenteras på ett enkelt sätt. 

 

En nackdel är att det vid vissa simuleringar kan uppstå en onaturlig köbildning. Fram-

för allt gäller detta hörn där samtliga utrymmande personer gärna vill ta den kortaste 

vägen. Ytterligare en nackdel är att de simulerade personerna inte uppträder dyna-

miskt utan tenderar att fastna i rimligt stora passager. (Frantzich, 1998) 

3.3 CFAST 

CFAST står för Consolidate model of Fire Growth and Smoke Transport. Modellen 

bygger på en två-zonsmodell vilket leder till att ett antal förenklingar görs. Till exem-

pel antas att brandgaserna är väl omblandade i den övre zonen och att det finns en 

klar skiktning mellan de båda zonerna. Dessutom antas att all förbränning sker i den 

undre zonen. 

 

Programmet bygger också på grundläggande fysikaliska samband som massans och 

energins bevarande. Den massa som kommer in i den övre zonen är lika stor som 

massan som lämnar densamma. Samma sak gäller för energin. 

 

Brandrummets geometri kan naturligtvis se olika ut men CFAST kan inte hantera 

komplexa geometrier. Programmet kräver ett ”lådformat” rum vilket är en begräns-

ning eftersom brandgasspridningen kan se mycket olika ut beroende på geometrin i 

rummet. 

 

Även brandrummets storlek spelar roll för hur väl CFAST fungerar. Programmet 

togs först fram för modellering av bränder i bostäder, en- eller tvåfamiljshus. Detta 
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innebär att för stora geometrier, där andra faktorer spelar in, blir modellens giltighet 

sämre. Generellt gäller att för volymer större än 1000 m
3

 är modellens kvalité begrän-

sad. Kvalitén blir även sämre vid brandgasspridning mellan olika rum och ännu sämre 

vid simulering av brandgasspridning mellan olika våningsplan. (Gojkovic, 2008) 

 

För att ett scenario ska vara giltigt måste det uppfylla sambandet redovisade i tabellen 

nedan. (Gojkovic, 2008)  

 

Tabell 1: Kriterier för CFAST:s giltighet 

 Acceptabla förhållanden Särskild betänklighet 

krävs 

Andra algoritmer 

(så som korridors-

flöden) 

(L/B)max L/B<3 3<L/B<5 L/B>5 

(L/H)max L/H<3 3<L/H<6 L/H>6 

(B/H)min B/H>0.4 0.2<B/H<0.4 B/H<0.2 

  och  

A=L H Enheter i meter och kW 

 

En tvåsonsmodell som exempelvis CFAST gör förenklingen att brandgaserna sprids 

jämnt i hela kotrollvolymen så fort de bildas. I verkligheten är det så att brandgaserna 

kommer att transporteras från bildningsplatsen ut i byggnaden med hjälp av termiska 

stigrörelser. Detta gör att brandgasfyllning i en byggnad vid simulering i CFAST 

kommer gå snabbar än i verkligheten. Dock är det så att i höga byggnader eller vid 

små bränder kan det vara så att brandgaserna kommer kylas så pass mycket att de inte 

kommer bilda ett brandgaslager utan istället fördelas i volymen. 
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4 Brandscenarier 
I en stor byggnad som Folkets hus är det omöjligt att täcka in alla tänkbara brand-

scenarier som kan inträffa. Därför behövs ett urval av scenarier göras.  

 

En metod som ofta tillämpas är att identifiera de värsta troliga scenarierna. Detta in-

nebär att vikt läggs på både sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvensen 

av denna händelse. (Brandteknik, 2005) Detta kan jämföras med värsta tänkbara sce-

nario, då bara hänsyn tas till det scenario med värst konsekvenser. Frågor som bör tas 

i beaktning kan vara: 

  

 Vad kan hända?  

 Hur ofta kan det hända?  

 Vad får det för konsekvens? 

 

Att bestämma sannolikheten av en händelse, är naturligtvis mycket svårt. I vissa fall 

kan statistik användas för att uppskatta en sannolikhet men i många fall finns inte 

sådan statistik tillgänglig. Då behövs erfarenhet och sunt förnuft för att kunna göra en 

realistisk bedömning. 

 

Statistik för olika antändningskällor finns i Bilaga 6. 

4.1 Val av scenarier 

För att identifiera de värsta troliga scenarierna listades dessa tillsammans med beskriv-

ning och bedömd konsekvens. Vissa scenarier kommer att analyseras vidare längre 

fram i rapporten medan andra kommer att förkastas då de inte anses vara tillräckligt 

allvarliga eller vara så osannolika att de inte anses nödvändiga att studera vidare. En 

genomgång av samtliga scenarier presenteras dock nedan. 

4.1.1 Garderoben, källarplan 

En brand i garderoben på källarplanet kan drastiskt försvåra en utrymning från samt-

liga lokaler i källaren. Detta på grund av att dörren till kapprummet troligtvis står 

öppen största delen av tiden och att mycket kläder i garderoben ger en snabb brand-

spridning och en hög effektutveckling (Johansson, 2004). Förutom på källarplanet kan 

brandgaserna även fritt spridas upp via entrén, till foajén. Garderobens placering i 

förhållande till utrymningsvägarna från källarplanet gör ett scenario med brand i gar-

deroben intressant att studera vidare eftersom konsekvenserna kan bli stora, detta 

trots att sannolikheten för att brand skall uppstå är relativt liten (se Bilaga 6).  

4.1.2 B+C – salen  

Detta är den största salen på källarplanet och kan användas till många skilda verksam-

heter. Till exempel kan privata fester anordnas här vilket kan innebära dukning med 

långbord och levande ljus. Att brand startar på grund av levande ljus kan vara ett tro-

ligt scenario och placeringen av bord kan försvåra en utrymning. Konsekvenserna av 

detta scenario kommer dock täckas in av en brand i garderoben på källarplanet. 
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4.1.3 Pannrummet, källarplan 

Möjlig risk är en gasläcka som skulle kunna antändas av till exempel en gnista från 

verkstaden intill, och orsaka en gasexplosion. Dessa rum är sammanbundna med över-

luftsventilation. Pannrummet är dock en väl avskild del av huset som endast vaktmäs-

tare och driftpersonal har tillgång till. Eventuell olycka skulle få materiell skada men 

troligtvis inte påverka utrymningssäkerheten för den dagliga verksamheten. Detta 

scenario kommer därför inte behandlas vidare i rapporten. 

4.1.4 Köket, källarplan 

Möjliga brandscenarier i köket skulle kunna vara torrkokning eller en kvarglömd kaf-

febryggare. Detta skulle blockera utrymningsvägen genom köket från E+F – salen.   

 

Utrymningssäkerheten från E+F – salen som primärt kommer att påverkas av en 

brand i köket kan troligtvis ske genom korridoren. Får branden tillväxa kan den få 

stora konsekvenser men andra scenarier på källarplanet ger troligtvis större konse-

kvenser och därför behandlas inte scenariot vidare. 

4.1.5 Pizzerian 

En brand i pizzerian skulle kunna startas av köksutrustning till exempel stekbord eller 

fritös. Konsekvenserna för pizzerian skulle kunna bli stora men på grund av lokalens 

storlek kommer utrymning inte vara ett problem och branden skulle upptäckas tidigt 

på grund av sitt läge. Via tidig larmning anses räddningstjänstens inställningstid, under 

tio minuter, tillräcklig för att förhindra spridning till övriga delar av fastigheten. 

4.1.6 Biografen 

Ett tänkbart scenario i biografen är en brand i någon av salongens stolar. Stolarna be-

står troligtvis till stor del av polyuretanskum vilket, vid brand, kan medföra kraftig 

rökutveckling och giftig gasproduktion. Ett scenario med en brand i eller på scenen är 

inte lika allvarlig som en brand i stolarna, detta då produktionen av rök och giftiga 

gaser är mindre vid brand i trämaterial. Eftersom scenen naturligt är placerad i besö-

karnas blickfång borde också tidig upptäckt av en brand vara möjlig. Sannolikheten 

för att brand skall uppstå i någon av salongens stolar bedöms vara liten. Men på grund 

av hög personomsättning bör scenariot studeras vidare.   

4.1.7 Foajén 

Vid teaterföreställningar kan foajén utanför biografen användas som garderob. Av 

samma anledning som garderoben i källaren kan en brand i foajén ge en kraftig effekt- 

och rökutveckling. Eftersom inget detektionssystem finns idag skulle en brand ge sen 

upptäckt. Den bakre utrymningsvägen från biografen skulle då blockeras. Eventuella 

konsekvenser av detta scenario kommer att täckas in av ett eventuellt scenario i bio-

grafen och brand i garderoben på källarplanet. 

4.1.8 Godisautomaterna vid entrén 

Kortslutning och gnistbildning skulle kunna ge uppkomst till brand i maskinerna. 

Väggen bakom är täckt av träpanel vilket skulle kunna bidra till brandspridningen. En 

balkongspillplym till foajén kan komma att uppstå när brandgaser väller ut från en-
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trén och upp i foajén som har en betydligt högre takhöjd och ny luft blandas in i 

brandgaserna. På grund av brist på brännbart material kommer dock troligtvis ply-

men bli utspädd och sannolikt inte försvåra sikten så att kritiska förhållanden uppstår.  

4.1.9 Toaletter 

Detta scenario anses behandla samtliga toaletter i byggnaden. Trolig antändningskälla 

kan vara cigarettfimp i papperskorg. På grund av att detektorer saknas på toaletterna 

kan branden fortgå en tid innan upptäckt. Eftersom det brännbara materialet är be-

gränsat kommer branden troligtvis inte fortgå till kritiska förhållanden. Brandgaserna 

kommer troligtvis att spädas ut så pass mycket i angränsande lokaler att personsäker-

heten ej är i fara. 

4.1.10 Lägenheten 

Lägenheten på tredje våningen har en brandcellsgräns som är klassad till 15 minuter 

vilket gäller både väggar och dörr. En eventuellt oupptäckt lägenhetsbrand skulle 

kunna blockera trapphus A som utrymningsväg. På grund av den låga klassen skulle 

branden kunna sprida sig till det intilliggande köket och festsalen. Från lägenheten 

finns utrymningsmöjligheter via trapphus A samt via en repstege. Sannolikheten be-

döms som relativt stor att en brand utbryter i lägenheten. Dock anses konsekvenserna 

bli begränsade för de allmänna utrymmena i Folkets Hus.  

4.1.11 Projektorrummet 

Projektorrummet är avskilt och nyttjas endast av behörig personal. Vid en eventuell 

brand i den elektroniska utrustningen skulle brandgaser kunna spridas ut till biogra-

fen. På grund av befintlig rökdetektor, och en liten mängd brännbart material, skulle 

branden dock upptäckas i ett tidigt skede och möjliggöra säker utrymning.  

4.1.12 Köket, våning tre 

Festsalen kan användas för många olika verksamheter. Precis som B+C – salen i källa-

ren kan festsalen användas för privata fester. Ett liknande scenario som för salen i käl-

laren kan då anses rimligt. Samtidigt ligger köket i ett intilliggande rum och eventuell 

brand i köket skulle kunna blockera utrymning genom trapphuset och ge snabb 

brandgasspridning. Eftersom en brand i köket troligtvis tar längre tid att upptäcka än 

en brand i festsalen kan detta scenario ses som allvarligare. Utrymningsmöjligheterna 

är begränsade från den intilliggande festsalen och i samband med avsaknaden av detek-

tionssystem blir scenariot intressant för vidare behandling. 

4.2 Valda scenarier 

Med hänvisning till de diskussioner som förts gällande varje enskilt scenario i tidigare 

avsnitt väljs följande till de dimensionerande scenarier som rapporten i fortsättningen 

kommer att fokuseras på. 

 

 Brand i garderoben på källarplanet. 

 Brand i biografen, ute i salongen. 

 Brand i köket, våning tre. 
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5 Utvalda scenarier 

5.1 Garderoben, källarplan 

Garderoben ligger på källarplanet nedanför trappan från foajén, i början av korrido-

ren med samlingssalarna B+C och E+F. Volymsmåtten är 2,8·6,4·2,8 m
3

. Dörren är 

2,1 meter hög och 0,9 meter bred. I ensam anslutning till garderoben finns en toalett 

och en kokvrå. Rummet har även ett fönster på motsatt sida dörren. Detta fönster är 

1·0,5 m
2

. Alla väggar utom mellanväggen mot toaletten och kokvrån, samt bjälklag, 

består av betong medan mellanväggen är uppbyggd av träreglar och gipsskivor. 

 

 

Figur: 8 Garderoben på källarplanet 

Inne i garderoben ryms tre dubbelrack som är fristående, samt två enkelrack, en mot 

vardera kortsida. Dessa är 1,5 meter långa, 0,75 meter breda och 2,1 meter höga. Av-

ståndet mellan varje är 0,85 m. På varje enkelrack ryms 25 galgar vilket resulterar i 50 

galgar för ett dubbelrack. Totalt blir det ett möjligt bränslepaket på 200 jackor vilket 

ses som ett maxvärde om samlingslokalerna på källarplan är fulbelagda. 

 

Då garderobens placering är i början av korridoren skulle en brand i denna blockera 

utrymning via den naturliga huvudingången i foajén. Speciellt då ingen garanti finns 

för att dörren kommer vara stängd samt att denna i dagens läge inte är brandklassad 

vilket innebär att branden snabbt kan sprida sig. En eventuell brand skulle kunna 

fortgå under en längre tid utan upptäckt då inget detektionssystem finns att tillgå i 

denna del av byggnaden. 

 

Samtliga beräkningar redovisas i Bilaga 2. 
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Figur 9: Ritning över källarplanet.  

5.1.1 Utrymningssimuleringar i Simulex 

Vid brand i garderoben är det framförallt B+C – salen som drabbas men även för 

E+F – salen blockeras en utrymningsväg. Aktiviteterna i B+C – salen kan variera 

mycket och därför finns flera troliga scenarier att ta hänsyn till. Då möblering kan 

tänkas försvåra utrymning har tre möjliga varianter av möblering samt ett scenario 

utan möbler simulerats. De olika scenarierna redovisas nedan. I samtliga scenarier har 

det antagits att branden hindrar utrymning via stora entrén och att utrymning endast 

sker via dörren vid scenen i B+C – salen samt via köket i E+F – salen. De scenarier 

som simulerats har gjorts med endast vuxna personer. Scenarierna i B+C – salen antas 

vara antingen någon form av föreläsningar eller fest. Då är det rimligt att genomföra 

simuleringarna med vuxna personer. Ett undantag har gjorts vid simuleringarna av 

långbordsdukning då det är troligt att även en del barn och äldre närvarar varför simu-

leringen även har gjorts med en blandning av personer i olika åldrar. I bilaga 7 redovi-

sas förutsättningarna samt några ögonblicksbilder ur Simulex vid simuleringarna. 

 

I följande utrymningar gäller allmänt att det är rimligt att anta att personer känner 

varandra mer eller mindre väl sedan tidigare. Detta kommer kunna förkorta tiden för 

beslut och reaktion (Frantzich, 2000). Vakenhetsgraden kan vara påverkad av alkohol-

intag vilket ger en längre besluts- och reaktionstid. Ifall personer ser flammor eller 

rök, då någon försöker lämna lokalen, kommer detta att kunna minska besluts och 

reaktionstiden då det i dessa fall är lättare att uppfatta faran.  

 

Varseblivning kommer inte ske förrän rök har trängt in i B+C – salen. Detta gäller 

alla scenarier i B+C – salen samt E+F – salen. Om någon försöker lämna lokalen ef-

ter brandförloppets början kommer detta ske snabbare och möjlighet att visuellt upp-

täcka branden kommer finnas. Vid simuleringar med CFAST, se kap. 5.1.6, var 

brandgaslagret i korridoren i höjd med dörrarnas överkant efter cirka 45 sekunder. 

Eftersom CFAST inte tar hänsyn till transporttider bör tiden till upptäckt av brand 

vara en till två minuter såvida ingen öppnar dörren till lokalen och branden upptäcks 

visuellt. 

 

E + F - sal 

Garderob 

D - sal 

Scen 
B + C - sal 

Pannrum 

Trapphus A 

Trapphus B 
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Förflyttningstiden har simulerats fram med Simulex för några olika scenarier som kan 

uppstå och redovisas i Tabell 2. 

 

Långbordsdukning 

Vid bröllopsfester och dylikt är det vanligt med långbordsdukningar. I B+C – salen 

finns möjlighet för flera olika uppställningar av bord. Vid simuleringar har två upp-

ställningar testats. I den första simuleringen sattes fyra långbord in, med kortsidorna 

mot scenen och i den andra sattes sju långbord in med långsidorna mot scenen. I båda 

fallen fanns plats för 168 sittande personer.  

 

Hänsyn till förekomst av alkohol har ej tagits med i simuleringarna då det framförallt 

är besluts- och reaktionstiden som påverkas, vilket är mycket svårt att bedöma. Gång-

hastigheten kan rimligtvis även påverkas något, men då den största delen av utrym-

ningstiden består av köande vid trånga passager är denna redan så pass låg att den in-

dividuella gånghastigheten inte påverkar den totala utrymningstiden något nämnvärt.  

 

Simuleringsprogrammet tar ej hänsyn till stolar som behöver flyttas och som på det 

viset kan försvåra utrymning. Detta bör tas i beaktande då man studerar den totala 

utrymningstiden. Då brand upptäcks kommer personerna vid borden börja utrymma 

i stort sett samtidigt då människor tenderar att utrymma i grupper (Frantzich, 2000). 

Vidare ser alla varandra och det blir därför troligen en kedjereaktion när några börjar 

utrymma på samma vis som i en biograf (Bayer & Rejnö, 1999). En avvikelse från det-

ta skulle kunna vara att grupperna bildas så att ett bord omfattar en grupp. De andra 

borden kommer dock uppfatta att personer reser sig och går och kommer då troligen 

följa övriga personer och utrymma. 

 

Vid middagar är det högst troligt att det redan förs en dialog mellan deltagarna och en 

sådan behöver då ej initieras vilket troligen förkortar beslutstiden. Under pågående 

måltid kan personerna vara mer motiverade att äta klart än att resa sig upp och ut-

rymma. Med dessa och tidigare nämnda faktorer i åtanke, samt jämförelse med förslag 

till besluts- och reaktionstid vid utrymning av biograf (Brandteknik, 2005) uppskattas 

tiden för beslut och reaktion till 20–40 sekunder. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med fyra långbord (168 personer) och 

vuxen population: 2,5 minuter. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med fyra långbord (168 personer) och 

blandad population: 3 minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med sju långbord (168 personer) och vux-

en population: 3 minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med sju långbord (168 personer) och blan-

dad population: 3 minuter 
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Sittande åhörare 

Det tredje scenariot med möblering är med 200 sittande åhörare i uppställda stolsrader 

vända mot scenen. Scenariot är tänkbart vid föreläsningar eller presentationer. Stolar-

na har antagits vara sammanbundna och ej flyttbara. Detta medför att simuleringen 

ger en bättre utrymningstid än om stolarna skulle vara lösa, men Simulex kan inte 

hantera problematiken med lösa stolar i simuleringen. Vid föredrag är det troligt att 

folk reser sig upp och påbörjar utrymning vid ungefär samma tidpunkt lite beroende 

på den föreläsande personens agerande. I det simulerade scenariot antas att ingen reser 

sig förrän personen som håller i föredraget upptäckt branden och meddelar att ut-

rymning skall ske (Sime & Kimura, 1988).  

 

Varseblivning kommer inte ske förrän brandgaser har nått fram till scenen där förelä-

saren står. Varseblivning skulle även kunna ske visuellt via upptäckt av insipprande 

brandgaser genom springor mellan dörr och dörrkarm. Detta är tänkbart då föreläsa-

ren står med ansiktet mot publiken och har på det viset uppsikt över dörrarna där det 

brinner. Vidare kan antas att det är ljust i lokalen då en föreläsning, där bildvisning 

från dator nyttjas, sannolikt hålls i biografen där utrustning redan finns tillgänglig. 

Det kan tänkas att någon i publiken känner lukten innan föreläsaren och meddelar 

detta. Med hänsyn till dessa faktorer inses att varseblivningstiden som angivits tidigare 

är rimlig även i detta fall. 

 

Då ingen påbörjar utrymning förrän föreläsaren har upptäckt branden och meddelar 

om utrymning är det alltså dennes besluts- och reaktionstid som kommer utgöra tiden 

från upptäckt till påbörjad utrymning. Undantag från detta är ifall någon meddelar 

föreläsaren om lukt, varvid även denne persons besluts- och reaktionstid skall tas hän-

syn till. Att någon annan skulle upptäcka branden och meddela anses dock som ett 

ovanligt fall då människor normalt väntar tills föreläsaren slutat tala eller ger förslag 

om utrymning (Sime & Kimura, 1988) varför det ej tas hänsyn till här. Tiden för be-

slut och reaktion uppskattas att vara 0,5 till 1 minut.  

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med sittande åhörare (200 personer):  

3,5 minuter. 

 

Stående åhörare 

I detta scenario har 200 personer placerats ut med större delen av personerna i C-salen 

och inga möbler som hindrar utrymning. Ett likadant scenario fast med 168 personer 

gjordes för att kunna jämföra med långbordsdukningen. Scenariot kan tänkas vara 

aktuellt vid konserter eller vid fest med dans på golvet framför scenen. I simuleringen 

sattes responstiden till att variera mellan noll och tjugo sekunder bland personerna då 

inte alla uppfattar vad som händer vid samma tidpunkt. Responstiden är en variabel i 

Simulex med vilken tiden som personerna börjar gå mot utgången kan varieras. Då 

alkohol kan vara en bidragande faktor i detta scenario kan gånghastigheten påverkas 

och utrymningen tar då något längre tid än i simuleringen i Simulex. Hänsyn har 

dock ej tagits till gånghastighet då den största delen av utrymningstiden består av kö-

ande vid dörrarna och gånghastigheten då är mycket lägre än normalt. 
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Varseblivningstiden från ovan kan här påverkas då personer, med stor sannolikhet, 

vistas i korridoren. Personer i korridoren kommer troligen att varna de vänner de 

kom till platsen med. Påståendet grundas i att personer tenderar att utrymma till-

sammans med andra och då i synnerhet med personer de sedan tidigare känner (Frant-

zich, 2000). Branden i garderoben är kraftig och därför kommer brandgaser spridas till 

korridoren i ett tidigt skede. Möjligheten att personerna i korridoren upptäcker bran-

den visuellt är dessutom relativt stor. Varseblivningstiden kan därför variera mellan 15 

sekunder till 2 minuter. 

 

Tiden för beslut och reaktion kan variera mycket. Det kan i en sådan här situation 

tänkas att det förekommer hög musik. Det är dessutom troligt att det är relativt 

mörkt i lokalen och det kan förekomma rök som i sitt utseende liknar brandgaser. 

Människor i B+C – salen kommer därför ej kunna se branden och musiken kan göra 

det svårt att uppfatta vad som hänt, varvid motivation att utrymma kan vara låg. En-

ligt en Delphiundersökning (Frantzich, 2000) är lämplig tid för beslut och reaktion i 

liknande fall vara 3-5 minuter. Denna tid är med hänsyn till larmtyp och stämmer inte 

helt överens med detta scenario eftersom det inte finns något larm i lokalen. Det är 

dock möjligt att personal på plats, om sådan finns, får varsel om brand och meddelar 

åhörare via ljudsystemet. Tiden från Delphiundersökningen kan därför användas för 

detta scenario. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning utan möblering (200 personer):  

3,5 minuter. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning utan möblering (168 personer):  

3 minuter. 

          

Utrymning E+F – salen  

I E+F – salen har ett scenario med 50 personer simulerats. Tiden tills brand upptäcks 

kan precis som i B+C – salen variera kraftigt. Antagandet görs att folk kommer att 

påbörja utrymning i stort sett samtidigt då det är en mindre grupp människor som 

kan tänkas uppfatta faran ungefär samtidigt då branden väl blir upptäckt.  

 

Beslut- och reaktionstid kan variera på samma sätt som i föregående scenarier beroen-

de på verksamhet i lokalen. Tiden för beslut och reaktion kan därför variera mellan 

20 sekunder och fem minuter. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning från E+F – salen (50 personer):  

1 minut. 

 

Summering 

Utrymningstiderna varierar ganska stort från B+C – salen. Det värsta scenariot inne-

bär en utrymningstid på 10,5 minuter medan det bästa ger en utrymningstid på 3,5 

minuter (Tabell 2).  
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Tabell 2: Utrymningstider från källarplanet 

Scenario Population 
Varseblivningstid 

(min:sek)   

Besluts- & 

reaktionstid 

(min:sek)  

Förflyttningstid 

(min:sek) 

Totalt 

(min:sek) 

B+C -sal 

     Långbord  

4 st 

Vuxen 1:00-2:00 0:20 - 0:40  2:30 3:50 - 5:10 

 

Blandad 1:00-2:00  0:20 - 0:40   3:00 4:20 - 5:40 

Långbord 

6 st 

Vuxen 1:00-2:00  0:20 - 0:40  3:00 4:20 - 5:40 

 

Blandad 1:00-2:00  0:20 - 0:40  3:00 4:20 - 5:40 

Föredrag Vuxen 1:00-2:00 0:30 – 1:00   3:30 5:00 - 6:30 

Dans 
Vuxen (200 

personer) 

0:15 – 2:00 3:00-5:00 3:30 6:45 - 10:30 

 

Vuxen (168 

personer) 

0:15 – 2:00 3:00-5:00 3:00 6:15 - 10:00 

E+F -sal Vuxen 1:00-2:00 0:20 – 5:00 1:00 2:20 - 8:00 

5.1.2 Effektutveckling 

För att kunna beräkna effektutvecklingen behövs information om bränslets massav-

brinning och förbränningsvärmet. År 2004 genomfördes ett försök av Björn Johans-

son som till stora delar liknar scenariot i Folkets Hus. Johanssons försök innefattade 

100 jackor av olika sorter som hängdes på två rack i en container. Jackorna antändes 

sedan med en gasolbrännare i mitten av racket. Bränslepaketet var placerat på en våg 

och massavbrinningen kunde därför mätas kontinuerligt. När effektutvecklingen var 

som störst gav försöket en massavbrinning på 0,2 kg/s (Johansson, 2004). I garderoben 

i Folkets Hus ryms det 50 jackor per dubbelrack och därför valdes en massavbrinning 

på 0,1 kg/s för detta scenario. Vidare antas att bränslearean är samma i de bägge fallen. 

  

Eftersom Johanssons försök genomfördes i en container med ganska lågt till tak, är ett 

rimligt antagande att återstrålningen från tak och väggar bidrar till en ökad massav-

brinning. Enligt Johansson (2004) kompenseras detta med att värmeledningen genom 

containerns väggar är större än i ett riktigt brandförlopp där väggarna består av till 

exempel betong, vilket till större delen är fallet i Folkets Hus. I scenariot i garderoben 

antas att massavbrinningen har ett linjärt samband med Johanssons försök och det 

valda värdet kan därför anses relativt osäkert. Dock kan värdet ses som ett konserva-

tivt antagande då den troliga massavbrinningen är något lägre i scenariot i Folkets Hus 

då kurvan inte följer ett linjärt samband. 

 

Johansson tog även fram ett värde för förbränningsvärmet i brandlabbet på LTH. 

Dock var felkällorna så många och allvarliga att Johanssons värde på 21 MJ/kg tro-
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ligtvis är i underkant och anses därför ej lämpligt att använda. Istället vägdes förbrän-

ningsvärmet från fem vanliga klädmaterial samman för att få fram ett lämpligt värde. 

 

 Bomull:    15-20 MJ/kg      

              Ylle:         20-27 MJ/kg 

              Nylon:     30-32 MJ/kg  

              Acryl:            30 MJ/kg  

              Polyester: 22-30 MJ/kg   (Abrahamsson, 1997) 

 

En sammanvägning av dessa värden ger ett medelvärde på 25,4 MJ/kg vilket är ett 

rimligare värde än det som beskrivs i Johanssons rapport (2004) med avseende till hans 

felkällor. Effektutvecklingen kunde därefter beräknas till 1,8 MW för 50 jackor, se 

Bilaga 2.1 för beräkningar. 

 

Tillväxthastigheten bestämdes efter konsultation med professor Patrick van Hees till 

en ultrafast tillväxtkurva med ett alfa-värde på 0,19 kW/s
2

. Detta värde är lägre än det 

som Johansson (2004) kom fram till i sitt försök. På grund av tidigare nämnd proble-

matik med återstrålningen fick Johansson (2004) ett för snabbt tillväxtförlopp vilket 

gör att det antagna värdet i detta fall är mer troligt. 

5.1.3 Strålning 

För att få en uppfattning om brandspridningen mellan racken måste den infallande 

strålningen från branden till intilliggande rack beräknas. I detta fall valdes approxima-

tionen med strålning från platta till punkt. Synfaktorn är beroende av flammornas 

storlek och ökar med större flammor. Detta gör också att strålningen ökar med tiden 

när branden tillväxer. Trä självantänder vid ca 29 kW/m
2

 (Brandteknik, 2005). Ge-

nom att beräkna strålningen kontinuerligt över tiden fastställdes att denna strålnings-

nivå fås efter ca en minut, se Bilaga 2.2. Bomull antänder spontant vid 25 kW/m
2 

vid 

långvarig exponering (Brandteknik, 2005). Denna strålningsnivå nås efter knappt en 

minut. Det är då rimligt att anta att kläderna efter en minut redan antänts på grund av 

den långa exponeringstiden. Brandspridningen till intilläggande rack kommer alltså att 

ske på under en minut. 

5.1.4 Syretillgång 

Eftersom garderoben är relativt liten kommer syret i rummet snabbt att förbrukas 

och tillströmningen genom dörren, och fönstret när det går sönder, bli dimensione-

rande. Beräkningar visar att den maximala effekten som kan utvecklas i garderoben 

blir 4,7 MW (se Bilaga 2.3). Detta förutsätter att fönstret går sönder. Annars blir effek-

ten något lägre. Detta innebär att när tre dubbelrack brinner samtidigt blir branden 

ventilationskontrollerad. Detta även om det inte är troligt att alla tre brinner med 

maximal effekt samtidigt.  

5.1.5 Beräkning av kritiska förhållanden 

Takhöjden i korridoren är 2,8 meter. Beräkningar ger då att brandgaslagret inte får 

understiga 1,9 meter över golvet för att en säker utrymning skall kunna genomföras 

(se Bilaga 2.4).  
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Handberäkningar har ej genomförts för tiden till dessa förhållanden uppstår. Detta på 

grund av att källarplanets komplexitet medför att begränsningarna i beräkningsmodel-

lerna blir så stora att resultaten inte ses som relevanta.  

 

För att beräkna sikten i källaren efter att brand utbrutit i garderoben krävs kunskap 

om det material som brinner. I detta fall approximeras kläderna i garderoben till att 

endast bestå av bomull. Denna approximation är relativt grov då de flesta kläder idag 

innehåller betydligt fler ämnen. Detta gör att resultatet av nedanstående beräkningar 

bör betraktas med viss reservation.  

 

Bomull har en rökpotential på 0,17 m
2

/g (NFPA, 2002). För säker utrymning krävs 

en sikt på 10 meter (Brandteknik, 2005). Med kunskap om materialtes rökpotential 

och lokalernas volym kan tiden till kritiska förhållanden med avseende på sikt beräk-

nas (se Bilaga 2.5). Dessa beräkningar ger att kritiska förhållanden uppstår efter ca en 

minut. Denna kritiska tid har beräknats där hänsyn har tagits till hela källarplanets 

volym, det vill säga att brandgaserna är väl omblandade i hela volymen. Det skulle 

därför vara troligt att tiden skulle vara kortare till kritiska nivåer med avseende på 

sikten i korridoren. Å andra sidan har hänsyn inte tagits till transporttider av brand-

gaserna vilket till viss del skulle kunna kompensera för den väl tilltagna volymen.  

5.1.6 Simuleringar i CFAST 

Vid simulering av brand i garderoben testades tre olika kombinationer av öppna re-

spektive stängda dörrar. För resultat och försöksuppställning från samtliga simule-

ringar se Bilaga 2.6. Från simuleringarna har resultaten uppmätta i korridoren högst 

prioritering, då det är denna som sammanbinder de båda utrymningsvägarna, brand-

källan och samlingslokalerna. Under alla simuleringar var dörren från garderoben till 

korridoren öppen då självstängare och vanlig låsmekanism saknades. Branden och dess 

brandgasproduktion anses i samtliga fall vara så intensiv att den främre utrymningsvä-

gen upp till foajén blir blockerad. Brandgasspridning till foajén tas i beaktning i simu-

leringarna genom att en öppning i motsvarande storlek som trapphusets öppning har 

gjorts. Detta gör att brandgaser kan spridas till omgivningen vilket motsvarar den 

brandgasreservoar som foajén kommer utgöra. 

 

Figur 10: CFAST-modell av källarplanet. 

B + C – sal 

E + F – sal 

D – sal 

Garderob 
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Högst strålningsintensitet uppmättes i scenario ett där dörrarna till B+C – salen var 

stängda under hela förloppet. Antagandet görs att berörda personer upptäcker bran-

den inifrån salen alternativt öppnar dörren till korridoren och därefter stänger den 

direkt.  

 

Korridor 

Efter en och en halv minut uppnås kritiska förhållanden gällande strålningsintensitet i 

det första scenariot. Sett till brandgaslagrets temperatur och höjd nås kritiska förhål-

landen efter en minut. Utrymning kan givet dessa förutsättningar endast ske genom 

dörren vid scenen och därifrån vidare genom den bakre utrymningsvägen. Mellandör-

ren från korridoren till bakre utrymningsvägen skiljer av dörren vid scenen och möj-

liggör en säker utrymning. Anledning är att denna dörr till stor del blockerar vidare 

spridning av brandgaser, förutom läckage via dörrspringor.  

 

I det andra scenariot simuleras samma förutsättningar som i förgående scenario med 

ändringen att skiljedörren mellan korridor och bakre utrymningsväg är öppen under 

hela förloppet. Detta medför att personerna i B+C – salen som utrymmer via dörren 

vid scenen kommer att komma i kontakt med brandgaserna tidigare. Den kritiska 

tiden är samma även här, det vill säga en och en halv minut för strålningsintensitet, 

respektive en minut för brandgaslagrets höjd och temperatur. Detta kan jämföras med 

de genomförda handberäkningarna gällande sikten som visar att kritiska förhållanden 

med avseende på sikten uppkommer efter cirka en minut, det vill säga ungefär samti-

digt som brandgaslagret når ner till en kritisk nivå. 

  

I det tredje scenariot är dels skiljedörren, samt dörrarna till B+C – salen öppna. Detta 

kommer ge en tidigare upptäckt av branden då den rent visuellt kan upptäckas i ett 

tidigare stadium då brandgaser kan sippra in genom toppen på öppningarna in till 

B+C – salen. Den kritiska tiden i korridoren är här fördröjd då brandgaserna kan 

blandas ut i samlingslokalen. Efter tre och en halv minut uppnås kritiska förhållanden 

gällande strålning respektive en minut för brandgaslagrets höjd och temperatur vilket 

kan jämföras med hanberäkningarna gällande sikten som visar att kritiska förhållan-

den uppstår med avseende på sikten efter en minut. 

 

B+C – sal  

Sett till strålningsintensiteten kommer inte några kritiska förhållanden att uppnås i 

det första scenariot. Detsamma gäller även för temperaturen. Brandgaslagrets höjd blir 

kritisk efter fem minuter. 

 

I det andra scenariot fås kritiska förhållanden för brandgaslagret efter 3,5 minuter. För 

övriga parametrar gäller precis som innan, att kritiska förhållanden inte kommer att 

uppstå inom den intressanta tidsrymden. 

 

I det tredje scenariot fås kritiska förhållanden på grund av brandgaslagrets höjd efter 

2,5 minuter. Kritisk temperatur nås efter 3,5 minuter. När det gäller strålningen 

kommer inte kritiska förhållanden att uppnås inom intressant tidsrymd. 
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Sammanfattning 

För att få översikt över resultaten från simuleringarna i CFAST kontra resultaten från 

utrymningssimuleringarna i Simulex ges de framtagna värdena i Tabell 3 nedan. Kri-

tisk tid för utrymning är i det mest gynnsamma fallet 3,5 minut. 

 

Tabell 3: Tillgängliga tider från simuleringar i CFAST. 

Scenario Kritisk tid, brandgas-

lagrets höjd 

Kritisk tid, brandgas-

lagrets temperatur. 

Kritisk tid strålnings-

intensitet 

1 - Korridor 1 min 1 min 1,5 min 

1 - B + C – sal  5 min - - 

2 - Korridor 1 min 1 min 1,5 min 

2 - B + C – sal  3,5 min - - 

3 - Korridor 1 min 1 min 3,5 min 

3 - B + C – sal  2,5 min 3,5 min - 

5.1.7 Brandgasspridning till övriga delar 

Vid en brand i garderoben skulle brandgaser inte bara kunna spridas till korridoren 

utanför och övriga delar av källarplanet, utan även upp till foajén. Garderobens pla-

cering, vilken är i direkt anslutning till trappan som leder upp till foajén, möjliggör en 

relativt snabb transport av brandgaser upp för trappan. Brandgasspridning upp för 

trappan skulle inte bara blockera en utrymningsväg för personer i källarplanet, utan 

skulle även i värsta fall kunna blockera en utrymning från biografen via den bakre 

ingången.  

 

Eftersom inget detektionssystem finns i foajén skulle en upptäckt av en brand kunna 

dröja tills brandgaser läckt in i biografen och rökdetektorn i biografen aktiverat. I 

detta läge skulle branden i garderoben ha kunnat pågå under en längre tid. En utrym-

ning från biografen hade i detta fall fått ske genom den främre delen av biografsalong-

en.  

5.1.8 Inverkan av ventilation 

Vid en brand finns risk för brandgasspridning, via ventilationen, till B+C – salen och 

E+F – salen. Tillräcklig information om ventilationssystemen för att verifiering av 

detta skall kunna utföras saknas. Det förutsätts dock att brandgasspridning kan ske 

och salarna bör därför utrymmas.  

 

Tiden till kritiska förhållanden i B+C – salen beror delvis på brandgasspridning via 

ventilationssystemet. Tiderna för kritiska förhållanden kommer därför vara korare i 

verklighet än beräknade tider. Denna avvikelse jämnas dock ut något då använda be-

räkningsmetoder ej tar hänsyn till transporttider.  

5.1.9 Känslighetsanalys 

För att få en uppfattning om giltigheten i de simuleringar som gjorts och hur ingående 

parametrar ändrar förloppet bör en känslighetsanalys genomföras för källarplanet. 

Tidigare har redan flera scenarier genomförts med olika dörrar öppna till de olika 

salarna i källarplanet. Det som är intressant att titta närmare på kan vara om brandens 

tillväxthastighet ändras. Under de scenarier som hittills undersökts har brandens till-
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växthastighet uppskattats till en ultrafast kurva. Genom att ändra tillväxthastigheten 

till en fastkurva istället fås en långsammare tillväxt av branden. 

 

Anledning att en ultrafast kurva valts och inte en snabbare är att det med hänvisning 

till Johanssons försök (2004) inte är rimligt. För vidare motivering se avsnitt 6.1.1 gäl-

lande effektutveckling.  

  

Simuleringar i CFAST visar då en fastkurva används blir tiden längre till brandgaslag-

ret når en kritisk nivå. Simuleringarna har genomförts som scenario ett ovan, det vill 

säga med dörrarna till B+C – sal stängda. Dock nås den kritiska nivån efter ungefär 

1,5 minuter vilket är betydligt snabbare än vad det tar att utrymma källarplanet ge-

nom den bakre utrymningsvägen. I scenariot antas att utrymning upp till och ut ge-

nom foajén inte är möjlig på grund av branden i garderoben. 

 

Simuleringarna visar också att även brandgasernas temperatur är för höga för att ut-

rymning skall kunna ske genom korridoren. Efter cirka 100 sekunder når brandgaser-

na 80 °C vilket är maxgränsen för att säker utrymning skall kunna ske. Observera att 

brandgaserna vid denna tidpunkt redan har passerat den kritiska höjden. Redan efter 

två minuter når brandgaserna en temperatur på 110 °C.  

 

Om branden simuleras, fortfarande med den långsammare tillväxthastigheten, och 

dörren i korridoren ut till trapphuset mot baksidan är stängd tar det ungefär 3,5 mi-

nuter innan brandgaslagret når en kritisk nivå i trapphuset. I simuleringen har då an-

tagits 5 % läckage i dörren. Utifrån detta scenario skulle en utrymning kunna vara 

möjlig under gynnsamma förhållanden. Det förutsätter dock att dörren mellan korri-

dor och trapphus hålls stängd under hela förloppet och att branden tillväxer med den 

lägre tillväxthastigheten.  

 

Tabell 4: Jämförelse av tider till kritiska förhållanden med olika tillväxthastigheter. 

Korridor Kritisk tid   

brandgaslagrets höjd 

Kritisk tid 

brandgasernas temperatur 

Ultrafast tillväxtkurva 1 min 1 min 

Fast tillväxtkurva 1 min 30 sek 1 min 40 sek 

 

Simuleringar i Simulex visar att utrymningstiden bland annat är beroende av gånghas-

tighet och personantal i lokalerna. I försök med blandad population används både 

barn och äldre vilka har en lägre gånghastighet än vuxna och således har det visat sig 

att gånghastigheten spelar roll. Tiderna mellan enbart vuxen och blandad population 

skiljer sig inte nämnvärt åt. Vid simuleringar observerats att utrymningstiden i vissa 

fall kan skilja lika mycket i populationer med samma fördelning som vid simuleringar 

med olika populationer och gånghastigheter. Detta förekommer då det blir stora kö-

bildningar när många individer ska ut genom samma dörr. Dessa köbildningar blir 

också naturligt mindre då man inte har lika mycket folk i lokalen och utrymningen 

går därmed snabbare. Då utrymning tillåts genom samtliga utrymningsvägar sjunker 

även utrymningstiden då pressen på varje dörr blir mindre. Resonemanget ovan är 

inte specifikt för scenariot med brand i garderoben utan gäller även för de andra 

scenarierna. 
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5.1.10 Summering 

Garderoben kan allt som allt rymma 200 plagg och när branden blir ventilations-

kontrollerad kan den utveckla en total effekt på 4,7 MW.  

 

Dörren till garderoben saknar både brandklassning och självstängning och kommer 

därför ej hindra brandgaser från att spridas till korridoren. Dörrarna till samlingssa-

larna samt dörren som skiljer av bakre utgången i korridoren är dock försedda med 

självstängare. Brand eller utrymningslarm fanns ej vid besöket. 

 

Tre scenarier har ställts upp i CFAST där öppna och stängda dörrar har varierats. 

Huvudkonceptet i dessa har varit en fest i B+C – salen och där brandgaserna från gar-

deroben får transporteras vidare på olika sätt. För att enklare kunna dra slutsatser har 

en tabell sammanställts nedan där tillgänglig tid för respektive scenario i förhållande 

till den mest gynnsamma utrymningstiden på 3,5 minut redovisas.  

 

Tabell 5: Jämförelse mellan kritisk tid och tillgänglig utrymningstid. 

Scenario Kritisk tid 

bg.lagrets 

höjd 

Kritisk tid 

bg.lagrets 

temperatur 

Kritisk tid strål-

ningsintensitet 

Tillgäng. tid 

utrymning 

tkrit – tutrym 

1 - Korridor 1 min 1 min 1,5 min 1 min -2,5 min 

1 - B + C – sal  5 min - - 5 min 1,5 min 

2 - Korridor 1 min 1 min 1,5 min 1 min -2,5 min 

2 - B + C – sal  3,5 min - - 3,5 min 0 min 

3 - Korridor 1 min 1 min 3,5 min 1 min -2,5 min 

3 - B + C – sal  2,5 min 3,5 min - 2,5 min -1 min 

 

Som går att uttyda ur tabellen skiljer det 2,5 minuter som mest mellan den mest gynn-

samma utrymningstiden på 3,5 minuter och de tillgängliga tiderna. Dessa resultat skall 

ses med viss skepsis då CFAST inte tar hänsyn till transportsträckor. Ännu ett argu-

ment att ha i åtanke är den långa sträcka brandgaserna måste färdas i korridoren och 

B+C – salen. Brandgaserna kommer att kylas av och sjunka efter ett tag. 

 

Viktigt att beakta är även handberäkningarna som genomförts på siktförhållandena i 

korridoren, vilka inte redovisas i tabellen ovan. Dessa visar att kritiska förhållanden 

med avseende på sikt inträffar efter cirka en minut.  

 

Vid utrymningssimuleringarna har den främre utgången upp mot entrén setts som 

blockerad. Då dörren till garderoben ej kan ses som stängd skulle sticklågor och 

brandgaser kunna välla ut ur rummet vilket skulle kunna förhindra utrymning. Ut-

rymning från B+C – salen tar cirka fem minuter och varierar lite beroende på verk-

samhet i lokalen. Det som i sammanhanget kan vara kritiskt är detektionstiden, vil-

ken bör kunna variera kraftigt, på grund av avsaknaden av ett ordentligt detektionssy-

stem. 

 

Viktigt att komma ihåg är hur brandgaserna kan sprida sig upp via entrén och vidare 

till foajén. Detta skulle kunna blockera en eventuell utrymning från biografen. Möj-

lighet att detektera detta finns inte idag utan mänsklig iakttagelse.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att tiden det tar att uppnå kritiska förhållan-

den kraftigt understiger de tider som krävs för att utrymma lokalerna på källarplanet. 

Trots att den mest gynnsamma utrymningstiden har jämförts med kritiska förhållan-

den går det att konstatera att säker utrymning endast kan ske i en av de ovan beskriv-

na försöksuppställningarna. Därför bör åtgärder vidtas för att kunna garantera att 

säker utrymning från källarplanet kan ske. 
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5.2 Biografen 

Biografen har 254 ordinarie stolar. Samtliga stolar är fast monterade och består av en 

trästomme med stoppning av polyuretanskum överdraget med tyg i okänd brandklass. 

Väggarna i salongen är delvis klädda med ljudisolerande skivor av ej brännbart materi-

al. I den främre delen av salongen finns en scen. Scenen är av lådkonstruktion och 

består huvudsakligen av trä. Då verksamheten kan varieras mellan biograf- och teater-

föreställningar är scenen av kombityp och innehåller både högtalaranläggning, flytt-

bar bioduk samt rekvisita. Scenen kan skiljas av visuellt från salongen med hjälp av 

vertikalt och horisontellt monterade tygridåer.  

 

Nedan behandlas endast ett scenario med en brand som startar i någon av salongens 

stolar. Ett scenario med en brand i eller på scenen bedöms inte vara lika allvarlig som 

en brand i stolarna, detta då produktionen av rök och giftiga gaser är mindre vid 

brand i trämaterial. Eftersom scenen naturligt är placerad i besökarnas blickfång bor-

de också en tidig upptäckt av brand, och därmed en snabb utrymning, vara möjlig. 

 

 

Figur 11: Stolar i biografen 

5.2.1 Utrymningssimuleringar i Simulex 

Vid utrymningssimuleringar av biografsalongen antas salongen ha 254 sittande perso-

ner jämnt fördelade över 16 stolsrader. En brand i biografen skulle eventuellt kunna 

spärra någon av utrymningsvägarna. Därför har tre olika scenarier simulerats. Ett där 

alla personer använder den främre dörren vid scenen, ett där alla personer går ut ge-

nom den bakre dörren till foajén och ett där båda utrymningsvägarna används. De två 

första scenarierna kan vara aktuella även om utrymningsvägarna ej är blockerade då 

människor har en tendens att följa den, eller de, som väljer väg först (Reinicke, 2007).  

 

I simulering med två utrymningsvägar har en större del av personerna i biografen valts 

att utrymma genom den bakre dörren då de flesta väljer samma väg de kom in (Rei-

nicke, 2007). Blixtljus kan påverka personens val av utrymningsväg då dessa påkallar 

uppmärksamhet mot utrymningsvägen och således används utrymningsvägar med 

blixtljus mer frekvent än andra (Nilsson, Frantzich & Saunders, 2005). Eftersom blixt-

ljus finns monterade vid båda dörrarna kommer de inte påverka vägvalet på annat vis 

än att fler kommer välja den främre dörren och inte gå samma väg som de kom in. På 

grund av detta har det antagits att cirka 70 % kommer välja samma väg de kom in ge-
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nom, det vill säga den bakre dörren, då båda utrymningsvägarna används. Hänsyn har 

inte tagits till eventuella rullstolar och lösa stolar. Populationen har tillåtits innehålla 

både vuxna, barn och äldre då dessa har olika gånghastighet och kroppsbyggnad.  

 

Branden kan i detta fall upptäckas i ett tidigt skede eftersom lokalen är utrustad med 

rökdetektor. Det finns dock risk för att brandgaslagret inte kommer stiga till taket. 

Detta kommer innebära att larmet inte aktiveras varpå varseblivning samt besluts- och 

reaktionstid kommer förlängas. Denna möjlighet tas ej hänsyn till i fortsatta diskus-

sioner. Personer i lokalen har dessutom stora möjligheter att se branden då man ser 

alla delar av lokalen var man än är placerad. En flamma kommer troligtvis dra till sig 

uppmärksamhet i biografen då dess fluktuerande sken syns tydligt i mörker.  Det är 

troligt att personer upptäcker branden innan rökdetektorn i taket detekterar branden. 

En visuellt upptäckt brand kräver dock att branden startar långt fram i biografen ef-

tersom personer kommer ha sin uppmärksamhet riktad mot scenen vid teater och 

filmvisning. Branden antas på grund av ovanstående resonemang upptäckas inom 10-

40 sekunder från brandförloppets start. 

 

En viktig del av utrymning från biografer och teatrar är tiden för beslut och reaktion. 

En viss förvirring och tvekan kan vara en anledning till en försenad utrymning. En 

annan anledning kan vara att ingen vill ta det första steget av rädsla för att göra bort 

sig (Frantzich, 2000). Ytterligare anledning kan vara att personerna har, vilket nämnts 

tidigare, en riktad uppmärksamhet framåt och förväntar sig att få information från 

scenen eller bioduken. Besluts- och reaktionstiden kan därför bli lång, dock har blixt-

ljusen en god inverkan på denna (Bayer & Rejnö, 1999). Med jämförelser från utrym-

ningar i liknande lokaler och situationer (Bayer & Rejnö, 1999); (Reinicke, 2007) be-

stäms tiden för beslut och reaktion till 0,5 – 1 minut. 

 

I biografer reser sig alla upp och börjar gå mot en utrymningsväg i stort sett samtidigt 

(Reinicke, 2007) varför detta har antagits vid simuleringarna av förflyttningstiden. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning genom främre dörren:  

5 minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning genom bakre dörren:  

4 minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning genom båda dörrarna:  

3 minuter 

 

Sammanfattning 

De olika tiderna som tagits fram ovan samt en total tid för utrymning i de olika 

scenarierna redovisas i Tabell 6. Den mest gynnsamma utrymningstiden är cirka fyra 

minuter medan den längsta utrymningstiden nästan är sju minuter. 

 

 

 



Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola 

Brandteknisk riskvärdering av Folkets Hus, Gislaved 

 

Feuk, Johansson, Jutendahl, Jönsson, Linåker  37 

      

Tabell 6: Tider relaterade till utrymning av biografen. 

Scenario 
Varseblivningstid 

(min:sek)  

Besluts- &  

reaktionstid  

(min:sek) 

Förflyttningstid 

(min:sek) 

Totalt 

(min:sek) 

Främre 

dörr 
0:10-0:40 0:30-0:60 5:00 5:40 - 6:40 

Bakre dörr 0:10-0:40 0:30-0:60 4:00 4:40 - 5:40 

Båda dör-

rarna 
0:10-0:40 0:30-0:60 3:00 3:40 - 4:40 

5.2.2 Effektutveckling 

Då det finns många stolar fördelade över ett relativt stort område är det svårt att upp-

skatta hur en brand i dessa kan utvecklas. Beroende på spridningshastigheten kan allt 

ifrån någon enstaka stol till flera rader med stolar komma att antändas redan i det ti-

diga brandförloppet. För att bedöma utrymningsäkerheten har därför dimensione-

ringen genomförts i omvänd ordning gentemot övriga brandscenarier. Kritiska förhål-

landen har bestämts och nödvändig effekt och massa för att uppnå dessa förhållanden 

har räknats ut med hjälp av handberäkningar och CFAST. Avslutningsvis har en rim-

lighetsanalys gjorts huruvida den beräknade massan finns tillgänglig för förbränning 

under det tidiga brandförloppet eller inte. Metoderna har till största del hämtats ifrån 

boken Enclosure fire dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000).   

 

Antändningskällor 

En tänkbar värsta antändningskälla är att någon tar ett vasst föremål och skär upp 

tyget på en biostol för att sedan med någon form av tändare försöka antända polyure-

tanskummet. En annan antändningskälla kan vara att någon av misstag har en tänd 

cigarett i en jackficka eller på annat sätt får en glödande cigarett i kontakt med en stol. 

 

Brand i biografstol 

Stolarna i biografen har efter överläggning med vaktmästaren på Folkets Hus bedömts 

vara från 1980-talet. Detta kan innebära att stolarna inte är flamskyddsbehandlade 

vilket gör att både antändning och snabb brandspridning är möjlig. Att de inte är 

flamskyddsbehandlade saknas belägg för men det gör samtidigt att bedömningen blir 

mer konservativ. När det gäller själva stolarna har antagandet att stoppningen är av 

flexibelt polyuretanskum gjorts då detta är ett vanligt stoppningsmaterial för sådana 

stolar. Polyuretanskummets densitet har bedömts vara 50 kg/m
3

 (Plast & Kemiföreta-

gen, 2002), vidare har volymen brännbart material i en stol uppskattats till 

2 (0,5 0,5 0.1)m
3

 (för både sits och ryggstöd). Massan polyuretanskum blir 2,5 kg efter 

att volymen har multiplicerats med densiteten. Utifrån dessa värden, ΔHc-värdet på 

polyuretanskum (22,5 kJ/g) (NFPA, 2002) och en antagen förbränningseffektivitet på 

70 % har energiinnehållet (Q) i en biografstol kunnat räknas ut enligt formeln.  

  

 

 

Energiinnehållet blev då 42,7 MJ/stol. 
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5.2.5 Beräkningar av kritiska förhållanden 

De kritiska förhållandena har till största delen bestämts utifrån BBR 2008 men sikten 

har reducerats till fem meter på grund av lokalens utseende, efterlysande markeringar 

i golvet och det faktum att det inte går att utrymma lokalen utan att följa en vägg. 

Den kritiska koldioxidhalten (<2000 ppm) är en rekommendation från Brand-

skyddshandboken (2005). Ett medelvärde på fem minuter från utrymnings-

simuleringarna har använts vid beräkningarna nedan. Går det att konstatera att kritis-

ka förhållanden kan nås för denna tid innebär det att ungefär hälften av alla utrym-

ningar från biografen kommer att misslyckas. Om detta visar sig sant anses detta inte 

acceptabelt och åtgärder bör därför vidtas.  

 

Sikt:   5 m 

Kolmonoxidhalt:   <2000 ppm 

Brandgaslagrets höjd:   

Strålningsintensitet:  

 

Nedan redovisas den mängd polyuretanskum som krävs för att kritiska förhållanden 

skall uppnås. Det redovisas även vilka förhållanden en ensamt brinnande stol med 2,5 

kg polyuretanskum kan åstadkomma. Värden har beräknats för hand, strålningsinten-

siteten har dock beräknats med CFAST. Anledningen till att CFAST- beräkningar 

inte har utnyttjats i större utsträckning är att lokalens storlek medför att en brand, för 

att modellen skall vara giltig, lägst måste ha en effektutveckling på 1,8 MW (se Kapitel 

3.3). Liknande stolar utvecklar en maximal effekt på cirka 0,3 MW (Särdqvist, 1993). 

Att branden skulle spridas till den mängd stolar som krävs för att uppnå en effektut-

veckling på minst 1,8 MW bedöms vara osannolikt under den tid utrymningen beräk-

nas fortgå. 

 

Sikt: 

Mängden polyuretan som krävs för att sikten skall reduceras till 5 meter kan beräknas 

enligt nedanstående formler (Nilsson & Holmstedt, 2008). 

 

 

 

DL är optisk densitet per meter och för siktsträckan fem meter är DL=2 obscura. V är 

salongens volym, 1677 m
3

. D0 är polyuretanskums rökpotential. Vid en flambrand är 

värdet 0,96 m
2

/g (NFPA, 2002). Detta ger att det krävs att ungefär 3,5 kg polyuretan-

skum brinner inne i salongen för att sikten skall begränsas till fem meter. Antaganden 

som gjorts vid denna beräkning är att utrymmet är slutet och att det råder perfekt 

omrörning av brandgaserna i hela lokalen. 

 

För att få fram sikten om en stol (2,5 kg) brinner används sambandet: 

 

obscura 

 

 7 m 
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Kolmonoxidhalt 

Mängden kolmonoxid som en viss mängd polyuretanskum producerar vid brand ges 

av ett Yield-värde. Värdet för polyuretan är 0,042 gram kolmonoxid per gram brunnet 

bränsle (NFPA, 2002). För beräkningar se Bilaga 3.1. 

 

Mängd polyuretanskum som måste förbrännas för att halten kolmonoxid i luften skall 

bli 2000 ppm: 

 

 93,3 kg 

 

Kolmonoxidhalt som brand i en stol (2,5 kg) medför  50 ppm 

 

Brandgaslagrets höjd 

Brandgaslagrets höjd beror av den utvecklade effekten. För att beräkna vilken effekt 

som krävs för att ett brandgaslager skall nå höjden 2,25 meter över golvet, inom 5 

minuter, har kontinuitetsekvationerna för massa, rörelsemängd och energi använts 

(Karlsson & Quintiere, 2000). Ekvationerna har beräknats för n=0 och n=2, där n=0 

motsvarar en konstant effekt och n=2 motsvarar en kvadratisk effektökning. Ekva-

tionerna återfinns i Bilaga 3.2.  

 

Konstant effektutveckling 

Den nödvändiga effektutvecklingen är beräknad med avseende på ett medelvärde av 

utrymningstiden 5 minuter. Gjorda antaganden är att lokalen är sluten under hela 

förloppet, att effektutvecklingen är konstant och att densiteten på brandgaserna inte 

är för låg. Dessutom antas att brandgaserna skiktar sig från den rena luften i ett övre 

och ett undre lager. Fullständiga beräkningar återfinns i Bilaga 3.2. 

 

 

 

 2850 g 

 

Effekt som en stol utvecklar med konstant effektutveckling under 5 minuter: 

 

 

Effekten 130 kW ger en brandgaslagerhöjd på 2,3 m (se Bilaga 3.2). 

 

Kvadratisk effektutveckling 

Den nödvändiga effektutvecklingen är även här beräknad med avseende på ett medel-

värde av utrymningstiden 5 minuter. Gjorda antaganden är att lokalen är sluten under 

hela förloppet, att effektutvecklingen är kvadratisk och att densiteten på brandgaserna 

inte är för låg. 

 

Beräkningar med n=2 ger en tillväxthastighet på 0,00663 kW/s
2

 och en densitet på det 

övre brandgaslagret, ρg= 1,014. Effektutvecklingen beskrivs med ekvationen: 
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Om ekvationen integreras med avseende på tiden där den undre gränsen är 0 sekunder 

och den övre gränsen är 300 sekunder fås den energi som frigörs under 300 sekunder. 

Med känd energimängd kan massan polyuretanskum som krävs för att brandgaslagret 

skall nå 2,25 meter beräknas. Ekvationen nedan beskriver hur massan kan beräknas 

med känd energi, förbränningsentalpi och förbränningseffektivitet. 

 

 

 

Med kvadratiskt tillväxande effekt visar det sig att det krävs 3,8 kg polyuretanskum 

(för beräkningar se Bilaga 3.2). 

 

Strålningsintensitet  

Med hjälp av CFAST har strålningsintensiteten, som en funktion av effektutveckling-

en undersökts (se Bilaga 3.3). Storleken på lokalen har medfört att en brand i CFAST, 

för att modellen skall vara giltig, lägst måste ha en effektutveckling på cirka 1,8 MW 

(se kapitel 4.3).  

 

En brand med effektutvecklingen 2 MW har undersökts i CFAST och resultatet visar 

på att den kritiska strålningsnivån (2,5 kW/ m
2

) inte uppnås under de fem minuter en 

utrymning förväntas pågå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: CFAST-modell av biografen, foajén och entrén 

5.2.6 Inverkan av ventilation 

Ventilationen i biografen går på ett eget system och kommer därför inte medföra nå-

gon brandgasspridning till andra utrymmen i huset. Eftersom ventilationen inte stängs 

av vid brand kommer den ändå ha en viss inverkan på brandgaslagrets höjd. Brandgas-

lagret kan få en större inblandning av luft på grund av turbulens skapad av ventilatio-

nen. Detta gör att en beräknad temperatur kan vara lägre och att brandgaserna blan-

das i hela rummet. Brandgaser kommer kontinuerligt att sugas ut via frånluften. Detta 

kan resultera i att brandgaslagrets tillväxt kommer vara långsammare än beräknat. 

  

Biograf 
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5.2.7 Diskussion 

Sikt 

Beräkningarna visar att om den mängd polyuretanskum som finns i en stol förbränns 

blir sikten i salongen cirka sju meter. För att få den kritiska siktsträckan fem meter 

måste 3,5 kg polyuretanskum förbrännas. Enligt beräkningar (se Bilaga 3.4), med av-

seende på massavbrinning, kan 3,5 kg polyuretanskum förbrännas under den tid ut-

rymningen förväntas pågå. Då en stol bara innehåller cirka 2,5 kg polyuretanskum 

måste branden sprida sig för att 3,5 kg skum skall kunna förbrännas. Det är rimligt att 

anta att en sådan brandspridning är möjlig.        

 

Kolmonoxidhalt 

Beräkningarna visar att om den mängd polyuretanskum som finns i en stol förbränns 

blir kolmonoxidhalten i salongen ca 50 ppm. För att nå den kritiska kolmonoxidhal-

ten 2000 ppm måste 93,3 kg polyuretanskum förbrännas. Detta innebär att det i ett 

initialt skede, det vill säga under den tid utrymning förväntas pågå, inte kommer vara 

någon risk för kolmonoxidförgiftning. 

 

Brandgaslagrets höjd 

För att brandgaslagret skall nå ner till 2,25 meter över golvnivå krävs en konstant ef-

fektutveckling på 150 kW under fem minuter. För att denna effekt skall kunna ut-

vecklas krävs att ungefär 2,8 kg polyuretanskum förbränns. Enligt beräkningarna i 

Bilaga 3.4 är det troligt att 3,5 kg polyuretanskum kan förbrännas på fem minuter. 

Detta gör det än mer troligt att en mindre massa polyuretanskum kan komma att för-

brännas på samma tid. Eftersom effekten och massan har ett samband räcker det att 

bevisa att massan hinner förbrännas för att effekten skall vara tillräckligt hög. 

 

För att samma brandgaslagerhöjd skall uppnås under fem minuters brand med en 

kvadratisk effektutveckling krävs att 3,8 kg polyuretanskum förbränns. Tillväxthas-

tigheten är då beräknad till 0,00663 kW/s
2

 vilket troligtvis är ett mycket lågt värde. 

Ett högre värde på tillväxthastigheten kommer medföra att vid en brand i biosalongen 

kommer kritiska förhållanden uppstå i ett mycket tidigt skede.  

 

Enligt båda beräkningarna är det troligt att en brand i biostolarna kommer att ge svå-

ra förhållanden i biosalongen. Dock är temperaturerna ganska måttliga vilket kan 

medföra att brandgaserna blir utspädda av luftinblandning i brandplymen.  

 

Strålning 

Försök att använda CFAST för att undersöka strålningsintensiteten har lett till orim-

liga värden på effektutvecklingen då lokalen är relativt stor. Med en effektutveckling 

på över 1,8 MW krävs att ett stort antal stolar förbränns momentant. Detta skulle 

direkt leda till kritiska förhållanden med avseende på sikt och brandgaslagerhöjd. Av 

strålningsberäkningar i CFAST kan dock slutsatsen dras att det krävs en så pass stor 

brand att strålningen inte är det primära problemet. 

5.2.8 Summering  

En utrymning av biografen tar ungefär mellan fyra och sju minuter. Ett medelvärde 

på fem minuter har använts för kontrollen om kritiska förhållanden kan uppstå innan 
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avslutad utrymning. Om en brand startar i en biostol, och får tillväxa, finns två rimli-

ga utvecklingsmöjligheter som kan medföra att kritiska förhållanden uppstår i salong-

en. En möjlighet är att de producerade brandgaserna sprider sig jämnt i salongen. Om 

detta inträffar är risken stor att sikten blir så pass begränsad att utrymningssäkerheten 

äventyras. En annan möjlighet är att brandgaserna skiktar sig och att ett lager med ren 

luft finns kvar närmast golvet. Tiden till dess att brandgaslagret når en kritisk höjd 

över golvet understiger fem minuter och även i detta fall är utrymningssäkerheten 

hotad.   

 

Vid rökutveckling i salongen är det rimligt att besökarna upptäcker en eventuell 

brand före det befintliga detektionssystemet. Detta eftersom innertakhöjden medför 

långa transporttider för brandgaserna från brandhärden till taket. Dessutom finns ris-

ken att brandgaserna kommer kylas så pass mycket på vägen mot taket att den ter-

miska stigkraften helt har avtagit innan de når fram till detektorn. Brandgaser som väl 

når detektorn riskerar också att ha så låg horisontell hastighet att de har svårt att pe-

netrera detektorn och detektion därigenom fördröjs ytterligare. 

5.2.9 Slutsats 

Som framgår av Tabell 7 är små mängder polyuretanskum tillräckligt för att produce-

ra så stora mängder brandgaser att kritiska förhållanden uppstår innan samtliga bio-

grafbesökare säkert har utrymt lokalen. Att en till två stolar antänds och förbränns är 

dessutom rimligt vilket medför att samtliga besökare inte kan förväntas hinna ut-

rymma. Värt att poängtera ytterligare en gång är att ett medelvärde av de simulerade 

utrymningstiderna, 5 minuter, har valts till beräkningarna. Om antagandet görs att de 

tre simulerade utrymningarna är lika troliga innebär detta att i minst hälften av alla 

fall kan inte utrymning ske innan kritiska förhållanden uppstår. Därför bör åtgärder 

vidtas för att förbättra utrymningssäkerheten.   

 

Tabell 7: Kritiska förhållanden 

Kritiska förhållanden Erforderlig mängd 

PU-skum 

En biostol  

(2,5 kg PU-skum)  

Sikt (5 m) 3,5 kg 7 m 

Kolmonoxidhalt (<2000 ppm)  93,3 kg 50 ppm 

Brandgaslagrets höjd (2,25 m) 2,9 kg alt. 

3,8 kg (αt
2

) 

2,3 m 

- 

Strålningsintensitet (  * * 

*Se 6.2.6 diskussion, strålning  
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5.3 Köket, våning tre 

Köket på tredje våningen i Folkets Hus är beläget vägg i vägg med festsalen och har en 

öppning ut till korridoren (se Figur 13). Köket är relativt litet med en bredd på 2 me-

ter och en längd på 6,1 meter. Rummets höjd är 2,8 meter. Längs kökets ena långsida 

finns en diskbänk samt en diskmaskin och en spis. Ovanför diskbänken finns en rad 

med skåp som täcker hela långsidan. På kortsidan längst in i köket finns en arbets-

bänk av trä. Köket har även ett fönster beläget över arbetsbänken med måtten 1,5 1,5 

meter. 

 

 

Figur 13: Ritning över våning tre. 

I det tänkta scenariot pågår en fest i festsalen intill köket. Papptallrikar, plastbestick, 

plastglas och pappersdukar har slängts i ett par stora sopsäckar som sedan placerats i 

köket. En platta på spisen har glömts på och någon form av skräp har hamnat på plat-

tan och antänts vilket leder till att sopsäckarna, placerade precis bredvid spisen an-

tänds.  

 

 

Figur 14: Köket bredvid festsalen på våning tre 

En brand i köket skulle kunna få allvarliga konsekvenser för utrymningen av tredje 

våningen och då främst med den intilliggande festsalen i fokus. Eftersom köket liksom 

Kök 

Festsalen 

Lägenhet 

Trapphus A 
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festsalen gränsar till korridoren skulle en brand i köket kunna rökfylla korridoren 

och på så sätt omöjliggöra en utrymning genom trapphus A eftersom festsalen ligger 

bortom köket från trapphus A sett. Festsalen har heller inte två av varandra oberoen-

de utrymningsvägar då korridoren inte är avskild. De två utrymningsvägar som finns 

att tillgå från festsalen är det tidigare nämnda trapphuset och en utvändig spiraltrappa 

i andra änden av korridoren. 

 

En brand i köket skulle troligtvis innebära en ganska snabb upptäckt om det förut-

sätts att folk befinner sig i festsalen intill. Eftersom köket är beläget nära festsalen 

borde lukten från brandgaserna ge en relativt snabb upptäckt. Scenariot anses dock så 

allvarligt, på grund av det kan vistas 90 personer i festsalen och att inget detektionssy-

stem finns att tillgå, att det anses tillräckligt intressant att behandla vidare. 

5.3.1 Utrymningssimuleringar i Simulex 

Vid utrymning från festsalen har det antagits att utrymning via trapphuset omöjlig-

görs då varma brandgaser strömmar ut från köket och blockerar korridoren. Utrym-

ning kommer endast att kunna ske via spiraltrappan på utsidan av huset. Då de ut-

rymmande personerna anses vara säkra när de har lämnat byggnaden har detta satts 

som kriterium även för utrymningssimuleringarna. I Bilaga 7 redovisas förutsättning-

arna samt några ögonblicksbilder ur Simulex vid simuleringarna. 

 

Köbildning kommer att uppstå vid dörren då endast en åt gången kan gå i trappan och 

gånghastigheten påverkas kraftigt negativt i spiraltrappor. För att likna dessa förhål-

landen i simuleringen har dörren satts till att vara 70 centimeter bred. Detta innebär 

att individerna kan ta sig igenom utan att fastna och att bara en i taget kan gå ut ge-

nom dörren. Individerna i lokalen anses vilja gå ut samma väg som de kommit in då 

det ej är skyltat om utrymningsvägar i festsalen, vilket bör ses som en kritisk faktor i 

sammanhanget. De dörrar som används från festsalen i simuleringen är dörren när-

mast köket samt den närmast spiraltrappan då den mittersta dörren anses vara blocke-

rad av möblemang eller utsmyckning. Att en av dörrarna ej används har dock ingen 

större betydelse för utrymning i det här fallet eftersom köbildningen framförallt bil-

das vid utgången till spiraltrappan. 

 

Ett resonemang bör även föras om personer kan tänkas gå ut i brandgaserna, men då 

det inte finns någon avskiljning i korridoren kommer det bli viss rökfyllnad utanför 

båda dörrarna som använts i simuleringen varpå vissa troligen kommer att utrymma 

genom dörren närmast köket och sedan vända och gå mot spiraltrappan. I simulering-

arna har därför något mindre än hälften av individerna antagits utrymma genom dör-

ren närmast köket.  

 

I festsalen har två tänkbara utrymningsscenarier betraktats. En middagssittning och en 

fest med dans. Då en fest av detta slag kan vara till exempel en bröllopsfest har två 

olika populationer använts i simuleringarna. En av populationerna bestod av vuxna 

människor, medan den andra var blandad med män, kvinnor, barn och äldre. 
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Middagssittning 

Vid middagssittning antas långbord ha dukats upp i längdriktning med rummet. Längs 

kortsidan mot köket placerades två bord vilka var tänkta till servering av maten. Då 

stolar inte fanns att tillgå i Simulex sattes det in förträngningar mellan varje bord för 

att simulera hinder som kan orsakas av stolar. Vidare ansågs alla påbörja utrymning i 

stort sett samtidigt då individerna troligen känner varandra och det konstant förs en 

dialog. Då det sitter en brandvarnare i korridoren kommer troligen detektion av 

branden ske relativt snabbt vilket troligtvis gör att utrymning kan starta i ett tidigt 

skede.  

 

Detektions- och beslutstiden bör sättas till cirka 10-30 sekunder sammanlagt då det 

enligt simuleringar i CFAST tar mindre än tjugo sekunder innan ett brandgaslager har 

bildats i korridoren där brandvarnaren sitter. Denna tid ska adderas till gångtiderna 

från simuleringarna. I scenariot där dörrarna till festsalen står öppna är det troligt att 

upptäckt kommer ske via lukt. Tiden är dock fortfarande en rimlig tid då det tar en 

viss tid för brandgaserna att transporteras. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med långbord och vuxen population:  

en och en halv minut 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med långbord och blandad population:  

två minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med långbord och ”stolar” samt vuxen 

population:  

två minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med långbord och ”stolar” samt blandad 

population:  

två minuter 

 

Fest med dans 

I simuleringen har alla möbler tagits bort och personerna har fördelats jämnt i rum-

met. Vid dans är det troligt att detektionstiden blir något längre på grund av hög ljud-

volym. Då folk inte pratar med varandra i lika hög grad i den här situationen kommer 

troligtvis responstiden variera mellan individer och grupperingar av individer. Re-

sponstiden har i simuleringarna satts att variera med tjugo sekunder.  

 

Då höga ljudnivåer kan försvåra detektion med hjälp av brandvarnare är det troligt att 

en visuell upptäckt eller upptäckt genom lukt kommer vara detektionsmetoden i sce-

nariot. Då personer kan antas vistas i korridoren i det här fallet finns större möjlighe-

ter till tidig upptäckt. Tiden tills den första personen har upptäckt branden sätts till 

cirka 10-40 sekunder av samma anledningar som vid scenariot med middag. 

 

Tiden för beslut och reaktion kommer i det här fallet även det motsvara det liknande 

scenariot som beskrivits i garderoben. Här finns dock en brandvarnare monterad i 

korridoren som kan motivera människor att utrymma. Det finns dock möjlighet att 
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personer inte kommer uppfatta signalen från denna då det spelas hög musik och dör-

rarna till festsalen kan vara stängda. Besluts- och reaktionstiden antas därmed kunna 

variera mellan tre till fem minuter. 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med dans i festsalen samt vuxen popula-

tion:  

två minuter 

 

Simulerad förflyttningstid för utrymning med dans i festsalen samt blandad popula-

tion:  

två minuter 

 

Summering 

Resultat från simuleringar visar att det tar ungefär två minuter i gångtid att utrymma 

festsalen. Vid de mest gynnsamma hörhållandena tar det drygt två minuter att ut-

rymma våning tre. I värsta fall kan utrymningen ta upp till 7,5 minut. I Tabell 8 ned-

an redovisas samtliga tider för utrymning från festsalen. 

 

Tabell 8: Redovisning av utrymningstider för festsalen. 

Scenario Population 
Varseblivningstid 

(min:sek)  

Besluts- & re-

aktionstid  

(min:sek) 

Förflyttningstid 

(min:sek) 

Totalt 

(min:sek) 

Middag Vuxen 0:10-0:30 0:20-0:40 1:30 2:00 - 2:40 

 

Blandad 0:10-0:30 0:20-0:40 2:00 2:30 - 3:10 

Middag, 

stolar 

Vuxen 0:10-0:30 0:20-0:40 2:00 2:30 - 3:10 

 

Blandad 0:10-0:30 0:20-0:40 2:00 2:30 - 3:10 

Dans Vuxen 0:10-0:30 3:00-5:00 2:00 5:10 - 7:30 

5.3.2 Effektutveckling 

I köket finns det en stor mängd brännbara produkter i form av bland annat träluckor, 

bänkar, gardiner, kaffekokare, mikrovågsugn och diverse plastprodukter. Vid en fest 

kan det antas att ytterligare tillkommer, som engångstallrikar, bestick och sopsäckar 

med avfall.  

 

För att få en uppfattning om hur stor effektutveckling en soppåse med aktuellt inne-

håll skulle kunna producera utfördes en laboration i Brandlabbet på LTH. Vid tillfäl-

let förbrändes en halvfull sopsäck. Den innehöll pappersdukar, servetter, papptallri-

kar, plastlock till kaffekoppar samt diverse matavfall. Total vikt innan försöket var 5 

kg. Effektkurvan som försöket resulterade i visar en generell maxeffekt på 100 kW 

som nås efter ungefär 160 sekunder. För utförlig beskrivning av försöket se Bilaga 4.1. 
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Av de plastbaljor, skåpsluckor och diverse utrustning som kan förväntas stå framme 

vid festtillfället uppskattas en möjlig effektutveckling till 1 MW. Detta då en hög med 

material av cellulosa och plast med en golvarea på 1 m
2

 och en höjd på 0,5 meter ger 

en effektutveckling på ca 1000 kW (BRE, 2001).  

 

Den elektroniska utrustningen bestod vid besöket av en mikrovågsugn, en vattenko-

kare och en kaffekokare. En kaffekokare kan förväntas avge en effekt på 40 kW 

(NIST, 2007). En liknande uppskattning görs för mikrovågsugnen respektive vatten-

kokaren.    

 

För den dimensionerande effektutvecklingen antas till slut att fyra sopsäckar, fulla 

med diverse avfall och sopor från en fest i festsalen, finns i köket. Dessa skulle med 

resultatet från försöket utveckla en total effekt på 0,8 MW. Med detta som bakgrund 

och antagandet om 0,5 m
3

 brännbart plast- och trämaterial, samt den elektriska ut-

rustningen antas en total effektutveckling på 2 MW. Detta är till viss del mer än vad 

som kan förväntas produceras av en eventuell köksbrand och ses därmed som ett kon-

servativt värde för efterföljande dimensionering. 

5.3.3 Beräkningar av kritiska förhållanden 

Takhöjden i korridoren utanför köket är 2,8 meter. Därför bör inte brandgaslagrets 

höjd befinna sig lägre än 1,88 meter från golvet för att säker utrymning skall kunna 

ske (Brandteknik, 2005) (se Bilaga 4.2).  

 

Handberäkningar har ej genomförts för tiden till dessa förhållanden uppstår. Detta på 

grund av att tredje våningens komplexitet medför att begränsningarna i beräknings-

modellerna blir så stora att resultaten inte ses som relevanta.  

 

När det gäller sikten så bör den inte understiga 10 meter i utrymningsvägarna (Brand-

teknik, 2005). För att beräkna sikten krävs kunskap om materialen som brinner, det 

vill säga bränslet. Rökpotentialen för cellulosa är 0,051 m
2

/g. För fast PVC-plast är 

rökpotentialen 0,21 m
2

/g. (Drysdale, 1999) För att på ett relativt rimligt sätt avspegla 

detta på bränslets innehåll sammanvägdes dessa båda värden vilket gav en rökpotential 

på 0,13 m
2

/g. Vid beräkningarna på sikten användes volymen för hela korridoren, 

köket samt festsalen. Brandgaserna antas vara väl omblandade i hela den beskrivna 

volymen. Dessa beräkningar visar att sikten blir under 10 meter efter 67 sekunder (se 

Bilaga 4.3).  

 

På liknande sätt som för garderoben i källarplanet kan tiden till kritiska förhållanden 

med avseende på sikten bli kortare om inte hela volymen räknas med. Om dörrarna 

till festsalen är stängda till exempel så borde rimligtvis sikten i korridoren bli kritisk 

innan dessa förhållanden uppkommer i festsalen. Å andra sidan tas ingen hänsyn till 

transporttider av brandgaserna i beräkningarna vilket skulle innebära en längre tid till 

kritiska förhållanden. Hänsyn tas inte heller till att dörrarna till festsalen kan komma 

att öppnas och att sikten i korridoren då kan förbättras. Det är ändå rimligt att anta 

att sikten redan efter drygt en minut är så dålig att utrymning från tredje våningen 

avsevärt försvåras.  
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5.3.4 Simuleringar i CFAST 

För en brand i köket på tredje våningen genomförs två olika simuleringar. Vid båda 

simuleringarna antas att dörren mellan köket och korridoren är öppen under hela 

brandförloppet. Vid det första försöket antas att dörrarna mellan korridoren och fest-

salen är öppna hela tiden. Vid det andra scenariot är dörrarna stängda in till festsalen. 

Med avseende på utrymningssäkerheten är korridoren den intressantaste delen att 

studera. Därför har resultaten från CFAST-simuleringarna koncentrerats till att en-

dast innefatta korridoren.  

 

 

Figur 15: CFAST-modell över våning tre 

För det första scenariot med öppna dörrar in till festsalen fås kritiska förhållanden 

med avseende på brandgaslagrets höjd efter 45 sekunder i den nedre delen av korrido-

ren, det vill säga den del som är precis utanför köket. I den övre delen av korridoren, 

som alltså är den del av korridoren som ligger längst bort från köket och där den ut-

vändiga spiraltrappan finns, fås en kritisk höjd på brandgaslagret efter ungefär 80 se-

kunder (se Bilaga 4.4). Denna del är egentligen mer intressant att titta på eftersom det 

är i denna del som den utvändiga spiraltrappan finns. Om antagandet görs att branden 

i köket blockerar trapphuset som utrymningsväg måste alltså samtliga personer i fest-

salen utrymma genom den övre delen av korridoren, närmast spiraltrappan.  

 

När det gäller strålningsnivån ger CFAST relativt låga värden (se Bilaga 4.4). Detta 

kan bero på att CFAST använder någon form av synfaktor eller emissionsfaktor som 

är dåligt anpassade till det tänkta scenariot. Strålningen borde vara högre med tanke 

på brandgasernas temperatur (se Bilaga 4.4). 

 

Personer under utrymning bör inte utsättas för en temperatur som överstiger 80ºC. 

(Brandteknik, 2005). Brandgaserna i det första scenariot når denna temperatur efter ca 

två minuter i den övre delen av korridoren. Höjden på brandgaslagret är då redan un-

der 1,5 meter från golvet vilket innebär att den kritiska höjden för brandgaslagret re-

Festsalen 
Kök 

Lägenhet  

2 rok 

Trapphus A 

Övre del, korridor 

Nedre del, korridor 
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dan passerats.  Det skulle alltså kunna gå att utrymma trots att brandgaslagret är un-

der 1,88 meter om endast temperaturen tas i beaktning. Dock visar handberäkningar-

na på sikten att den redan efter drygt en minut understiger 10 meter. Eftersom siktbe-

räkningarna antar väl omblandade förhållanden behöver inte det framräknade värdet 

på drygt en minut innebära att kritiska förhållanden uppstår med avseende på sikten. 

Det är dock rimligt att anta att när brandgaslagret når ner till en kritisk nivå, det vill 

säga efter 80 sekunder, är sikten så dålig att en utrymning avsevärt försvåras. 

 

Värt att notera är även att temperaturen i brandgaserna i den nedre delen av korrido-

ren, alltså delen närmast köket, når 80ºC redan efter en och en halv minut och stiger 

därefter ganska markant under kort tid.  

 

Vid det andra scenariot simulerades köksbranden med dörrarna stängda till festsalen. 

Ett inte alltför otänkbart scenario vid fest. Detta ger kritiska förhållanden med avse-

ende på brandgaslagrets höjd i den nedre delen av korridoren efter cirka 45 sekunder. 

Denna tid har alltså inte ändrats mellan de båda scenarierna och är alltså relativt obe-

roende om dörrarna till festsalen är öppna eller stängda. I den övre delen nås kritiska 

förhållanden efter cirka 65 sekunder, alltså något snabbare än när dörrarna var öppna.  

 

Även i detta fall är strålningsnivån så pass låg att det troligen föreligger någon faktor 

som CFAST tar hänsyn till enligt samma resonemang som ovan. 

 

Brandgaserna når 80ºC efter ungefär två minuter då dörrarna till festsalen är stängda. 

De stängda dörrarna påverkar alltså inte brandgasernas temperatur jämfört med då de 

var öppna. Efter två minuter är brandgaslagrets höjd ungefär 0,6 meter över golvet 

men är alltså inte varmare än 80ºC. Enligt tidigare beräkningar är dock sikten så pass 

dålig, under 10 meter, att utrymning avsevärt försvåras, även om dessa beräkningar 

antar väl omblandade brandgaser. Även i detta scenario är temperaturen betydligt 

högre i den nedre delen av korridoren. Här nås 80ºC redan efter en och en halv mi-

nut. 

5.3.5 Inverkan av ventilation 

Ventilationssystemet i festsalen är det samma som det till B+C – salen. I tilluftkanalen 

till festsalen förutsätts ett brandspjäll eftersom detta är beställt. Detta medför att 

brandgasspridning via tilluftkanalerna ej kan förekomma. Vid en kraftig brand skulle 

brandgasspridning, i teorin, kunna ske via frånluftkanalerna.  

 

Med tanke på de stora flöden som krävs för en god ventilation av lokalerna, är brand-

gasspridning i frånluftkanalen ej trolig. Brandgaslagret ventileras ut genom frånluftka-

nalerna då fläkten ej stannar vid brand. Detta medför att brandgaslagrets tillväxt kan 

vara något långsammare än beräknat. 

5.3.6 Känslighetsanalys 

För att få en uppfattning om giltigheten i de simuleringar som gjorts och hur ingående 

parametrar ändrar förloppet bör en känslighetsanalys genomföras. Tidigare har be-

skrivits hur dörrarna till festsalen varit öppna eller stängda och hur det har påverkat 
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brandförloppet. Även genom att ändra brandens utveckling kan intressanta iakttagel-

ser göras. 

 

Vid tidigare simuleringar har brandens tillväxthastighet varit 0,05 kW/s
2

. Detta mot-

svarar ungefär en fast-kurva (Karlsson & Quintiere, 2000). Tillväxthastigheten kan 

vara en intressant parameter att titta på i känslighetsanalysen. Om tillväxthastigheten 

ändras till en medium-kurva, med en tillväxthastighet på 0,012 kW/s
2

 och övriga för-

utsättningar är samma som i det andra scenariot ovan, det vill säga att dörrarna till 

festsalen är stängda, fås en kritisk höjd på brandgaslagret efter lite drygt 100 sekunder. 

Temperaturen på brandgaserna är vid denna tidpunkt låg, knappt 40°C . Beräknas 

sikten på samma sätt som i scenarierna ovan fås tiden till en sikt under tio meter till 

cirka 70 sekunder. Denna tid skulle också kunna variera eftersom de antagna värdena 

på rökpotentialen är ganska grovt uppskattade och brandens ingående material är 

ganska osäkra. 

 

Eftersom den mest gynnsamma tiden att utrymma festsalen ligger runt två minuter 

skulle en lyckad utrymning möjligtvis kunna genomföras. Känslighetsanalysen visar 

att en lägre tillväxthastighet på branden ger en låg temperatur på brandgaserna under 

den tid det tar att utrymma festsalen med hjälp av spiraltrappan i den övre delen av 

korridoren. Siktberäkningarna visar dock att sikten fortfarande är under tio meter 

innan allt folk hunnit utrymma. 

5.3.7 Summering 

Genom att göra en sammanvägning av resultaten från handberäkningar, simuleringar i 

CFAST och simuleringar av utrymningstider i Simulex, kan det konstateras att vid en 

brand i köket kan inte utrymning från festsalen ske på ett tillfredställande sätt. Scena-

riot antar att den ena utrymningsvägen, den genom trapphuset blockeras av branden 

och att samtliga personer måste utrymma med hjälp av spiraltrappan i övre delen av 

korridoren. En utrymning via spiraltrappan tar i det mest gynnsamma fallet tre minu-

ter att genomföra. Då har redan kritiska förhållanden med avseende på sikten upp-

nåtts. Även brandgaslagrets höjd är vid denna tidpunkt avsevärt mycket lägre än vad 

som bör gälla för att säker utrymning skall kunna genomföras. Temperaturen på 

brandgaserna är dock inte speciellt hög och känslighetsanalysen visar att utrymning 

under vissa gynnsamma förhållanden skulle kunna klaras av. De genomförda scenari-

erna visar dock att säkerheten på tredje våningen bör förbättras för att en säker ut-

rymning ska kunna ske.   
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6 Åtgärdsdiskussion 

6.1 Hela fastigheten 

6.1.1 Automatiskt brand- och utrymningslarm 

Alla detektorer rörande samma våningsplan bör vara kopplade till ett utrymningslarm 

som i första hand gäller det aktuella våningsplanet. Därefter kan en vidare diskussion 

föras hur vida våningsplanen skall vara sammankopplade med ett gemensamt larm. 

Till exempel; ska en bioföreställning avbrytas på grund av ett falsklarm på källarplan? 

Samtidigt, om det börjar brinna i källaren så ska självklart övriga byggnaden också 

utrymma.  

 

Idag finns inget gemensamt brandlarm som kan detektera en brand i en del av huset 

eller på ett separat våningsplan. En brand i garderoben skulle innebära en vidare 

spridning till entré och foajé, vilket efter en tid skulle omöjligöra utrymning för bio-

grafen via denna väg. Detta visar att behovet av ett sammankopplat utrymningslarm 

är stort. 

 

Även om det bara rör sig om ett mindre antal människor som befinner sig utom fara i 

en annan del av byggnaden än den brandutsatta delen, så skulle ett heltäckande ut-

rymningslarm medföra att dessa personer varnas i ett tidigare skede. Detta i sin tur 

skulle leda till en tidigare larmning till räddningstjänsten och därmed mindre risk för 

skador på fastigheten. 

 

Som lösning föreslås att ett automatiskt brand- och utrymningslarm installeras, kopp-

lat till en centralapparat. I detta system bör det finnas möjlighet att dela upp om hela 

byggnaden skall utrymmas direkt, alternativt tilldela en kvittenstid för respektive vå-

ning. Detta förutsätter att personal finns tillgänglig som kan kvittera larmet. Lösning-

en kan innebära att andra verksamheter i huset inte påverkas i onödan av falsklarm. 

6.1.2 Övriga åtgärder 

I det bakre trapphuset är magnetuppställningen till dörren mot våning ett trasig och 

var vid besöket uppställd med en kil. För att trapphuset skall bibehålla sin status som 

en funktionell brandcell bör detta åtgärdas omgående.  

 

Vidare förslås att den befintliga koldioxidsläckaren som finns utanför köket på våning 

tre ersätts med en pulversläckare av typ ABC. Detta då en pulversläckare bättre fyller 

kravprofilen sett till de material som kan tänkas antändas vid den aktuella platsen. 

Pulversläckare är även enklare att använda för icke utbildade personer. 

 

För att säkerställa funktionalitet av brandskyddet bör personalen ha sådan utbildning 

att de kontinuerligt kan kontrollera detta. Alternativt kan utomstående person med 

denna kunskap anlitas så att §2 kapitel 2 i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

uppfylls. 

 

Vid uthyrning av lokaler i fastigheten bör personalen ha sådan utbildning att de kan 

informera personerna som hyr lokalerna om vilka regler som gäller med avseende på 
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brandskydd vid uthyrning. Detta kan gälla allt från vilken verksamhet som får bedri-

vas i lokalen, vilket brandskydd som finns och hur det fungerar, samt hur en utrym-

ning av fastigheten sker på bästa sätt. Denna information bör alltid förmedlas till den 

ansvariga för den verksamhet som ska bedrivas när överenskommelsen om uthyrning 

görs. 

6.2 Garderoben, källarplan 

6.2.1 Detektion 

Problemet ligger i att en eventuell brand kommer upptäckas i ett allt för sent skede. 

Vid en tillställning i B+C – salen med stängda dörrar kommer upptäckt ske via att 

brandgaser transporteras in i lokalen och upptäcks visuellt eller på grund av lukt. 

Branden kommer i detta stadium vara långt gången i sin utveckling. Det är alltså i 

detektionsstadiet som diskussionen angående brandskyddet först och främst måste 

föras. För att komma åt problemen rekommenderas som första åtgärd att rökdetekto-

rer installeras, en i korridoren samt en i B+C – salen.  

 

För att en brand i garderoben skall kunna upptäckas så tidigt som möjligt finns alter-

nativet att installera en rökdetektor även i garderoben. Detta behöver inte ses som en 

prioriterad åtgärd om detektor i korridoren istället väljs. 

 

I E+F – salen finns i dagsläget redan en brandvarnare och en i köksdelen som ansluter 

till salen. Detta är en enkel lösning men bör inte ses som fullgod. Sett till en situation 

då fest förekommer i B+C – salen så skulle en hög ljudnivå samt stängda dörrar 

mycket väl kunna dölja ett eventuellt larm från E+F – salen. En rökdetektor i salen 

kan ses som en del i ett förbättrat brandskydd.  

 

Det kan även nämnas att anledningen till att ingen djupare analys gjorts på E+F – 

salen är att denna samlingssal har en separat utgång som inte skulle beröras av scenari-

ot med en brand i garderoben lika mycket som B+C – salen. De brister som påpekas 

och de åtgärdsförslag som föreslås gäller i mångt och mycket även E+F – salen, som 

på så sätt i viss mån tas i beaktning. 

6.2.2 Dörrstängare 

En brandklassad dörr med magnetuppställning bör installeras till garderoben och bör 

kopplas till det brandlarm som föreslås installeras i källarplanet. Detta motiveras med 

att om branden i inledningsskedet stängs inne så bör denna åtgärd ge möjlighet till 

säker utrymning via både främre och bakre utgången. Den befintliga dörren till garde-

roben är varken brandklassad, försedd med självstängare eller ens med en fungerande 

låsanordning. Vid besöket var dörren dessutom uppställd med kil. En eventuell brand 

skulle skapa sticklågor och brandgaser som väller ut, vilket skulle blockera den främre 

utgången upp mot entrén. Spridningen av brandgaser vidare upp till foajén blir här-

med begränsad och förlänger tiden till dess att kritiska förhållanden uppnås.  

 

Värt att notera är även att det råder överluft från garderoben till stolsförrådet som 

ligger intill vilket kan medge spridning av brandgaser hit. Det föreslås därför att själv-
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stängare installeras även på dörren till förrådet. Detta skulle stänga in en eventuell 

brand i detta utrymme på samma sätt som garderoben. 

 

Dessutom bör det även installeras en självstängare på dörren som går från korridoren 

till den bakre utgången för att förhindra vidare brandgasspridning denna väg. Detta 

gäller främst de som utrymmer B+C – salen via främre utgången vid scenen som vid 

en eventuell brand skulle slippa att mötas av brandgaser vid utrymning. 

 

Om de tre självstängare som föreslås installeras kommer korridoren vara helt avskiljd 

från en eventuell brand bortsett från eventuellt läckage. Vid en eventuell brand oav-

sett lokal på källarplanet är korridoren därmed optimalt anpassad som utrymningsväg 

sett till avskiljning från brandgaser. Detta förhindrar även brandgasspridning upp till 

entré och foajé och medger därmed fri utrymning för biobesökare vid en brand på 

källarplanet. Det skall även ingå i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) att dessa 

dörrar inte får ställas upp, samt att denna information vidarebefordras vid uthyrning 

av lokalerna. Korridoren skall även hållas fri från större mängder brännbart material.  

 

Som ytterligare åtgärd kan en brandklassad och magnetuppställd dörr placeras i trapp-

uppgången mot entrén för att helt avskilja källarplanet från övriga delar av fastighe-

ten. Detta bör dock inte ses som en prioriterad åtgärd om tidigare nämnt SBA-arbete 

fungerar tillfredställande. 

6.2.3 Övriga åtgärder 

Utrymningsskylten placerad på utsidan in mot korridoren vid bakre utgången bör tas 

bort då denna är vilseledande. Kommer personer från till exempel scendörren från 

B+C – salen finns redan en utrymningsväg till det fria åt vänster. Då ska utrymmande 

personer inte behöva tänka och springa in i korridoren vilket skulle förlänga utrym-

ningssträckan mångfalt. 

 

För att förhindra missförstånd så rekommenderas att en skylt sätts upp inne i B+C – 

salen vid hissen som tydligt markerar att denna inte skall användas vid utrymning. 

 

En allmän diskussion kan föras gällande det antal människor som får vistas i de båda 

samlingslokalerna på källarplan. Från samlingssalarna ut till korridoren har samtliga 

dörröppningar en bredd på 1,4 meter. Den främre delen av korridoren leder upp till 

entrén vars dörrbredd i dagsläget är helt fullgod. Den bakre dörren från korridoren är 

däremot smalare. Denna har endast en dörrbredd på 0,8 meter och enligt BBR re-

kommenderas att dörrar i utrymningsvägar för fler än 150 personer bör vara minst 1,2 

meter. Den efterföljande dörren ut till det fria är 0,9 meter. 

 

I dagsläget är det i B+C – salen och E+F – salen tillåtet att hysa 200 respektive 50 

personer enligt räddningstjänstens bedömning (se Bilaga 5). Enligt utrymningssimule-

ringar i Simulex blir det inga större tidsförändringar när dörrbredderna utökas till 1,2 

meter och större. Detta ska dock ses med skepsis då personerna i huvudsak söker sig 

till den främre dörren vid scenen och orsakar den köbildning som visat sig innan. I 

slutänden rekommenderas det fortfarande att dörrbredderna utökas till minst 1,2 me-
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ter som BBR rekommenderar, alternativt att det maximala antalet personer som får 

vistas i samlingssalarna ses över. 

 

För att vidare förkorta utrymningstiden rekommenderas att det införs alkoholförbud 

för hela källarplanet samt att alla ljus automatiskt tänds vid detektion. Detta för att 

förstärka brandlarmets verkan vid till exempel fest där en hög ljudmiljö råder. Detta 

skulle kunna medföra en förkortning av den totala utrymningstiden. 

 

6.3 Biografen 

För att förbättra förutsättningarna för att en brand upptäcks tidigt av detektionssy-

stemet kan punktdetektorerna bytas ut mot en linjerökdetektor. Denna bör placeras 

horisontellt på cirka tre meters höjd. Genom sin låga placering kan brandgaser med 

låg termisk stigkraft snabbt detekteras. 

 

För att påskynda publiken att påbörja en utrymning bör ljuset tändas och filmen 

stängas av när detektionssystemet aktiveras. Fortsätter filmen efter det att brandlar-

met aktiverat kommer reaktions och beslutstiden att avsevärt förlängas, jämfört med 

om filmen skulle stoppas. Att ljuset tänds gör dessutom att sikten i lokalen kommer 

att förbättras vilket underlättar själva utrymningen. Detta är särskilt viktigt då sikten 

förväntas vara dålig på grund av brandgaser. 

 

Som ytterligare åtgärd skulle en rökdetektor i taket bakom bioduken vara ett alterna-

tiv för att ytterligare höja säkerheten i biografen. Skulle en dold brand starta bakom 

bioduken kan en rökdetektor här hjälpa till att påskynda detektionen och därmed kan 

en utrymning påbörjas i ett tidigare skede. 

 

För att förhindra en snabb brandspridning vid brand i stolarna skulle det nuvarande 

tyget kunna bytas ut mot ett tyg som är flamskyddsbehandlat.  

 

Ett alternativ till att använda klocka som utrymningslarm kan vara att ett talat ut-

rymningslarm installeras. Detta bör göra att besluts och reaktionstiden förkortas och 

den totala utrymningstiden därmed bli kortare. 

6.4 Köket, våning tre 

Vid betraktande av festsalen och tredje våningen finns det flera ställen där det kan gå 

fel; lägenheten, köksdelen och festsalen. Konsekvensmässigt har fokus lagts på köksde-

len. En eventuell brand här skulle medföra blockad av trapphuset som utrymningsväg 

vilket utelämnar personer till utrymning via spiraltrappan. Kritisk tid är 1,5 minut 

medan utrymningssimuleringarna ger en nödvändig tid på två minuter för utrymning 

via spiraltrappan i det mest gynnsamma fallet. Alltså kommer kritiska förhållanden 

uppstå minst en halv minut innan alla har hunnit utrymma festsalen om bara spiral-

trappan får användas. 

 

Sett till detektionsstadiet så finns det idag en brandvarnare i korridoren. Det rekom-

menderas att brandvarnaren tas bort och en rökdetektor sätts upp i korridoren mellan 

öppningen till köket samt första öppningen till festsalen. Vidare föreslås det att en 

rökdetektor monteras i festsalen som tillsammans med detektorn i korridoren går till 
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ett gemensamt utrymningslarm. Samma resonemang gäller som i diskussionen röran-

de källarplanet om ett gemensamt utrymningslarm kopplat till en brandlarmscentral. 

 

För att förlänga möjlig utrymningstid via spiraltrappan föreslås att en brandklassad 

dörr med magnetuppställning installeras i den befintliga dörrposten i korridoren utan-

för festsalen. Magnetuppställningen skall vara kopplad till de detektorer som föreslås 

sättas upp. Brandgaserna måste i och med denna åtgärd ta omvägen genom festsalen 

vilket ger mer tid till säker utrymning. 

 

Den branddörr som avskiljer tredje våningen från trapphus A öppnas i dagsläget inåt 

mot korridoren. Det rekommenderas att denna dörr byggs om så att den öppnas utåt 

mot trapphuset. Detta för att underlätta en utrymning från tredje våningen via trapp-

huset 

 

Värt att notera gällande detaljfrågor är att utrymningsskylten vid spiraltrappan vid 

besöket var trasig och bör repareras. 
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7 Validering av åtgärder 

7.1 Hela fastigheten 

En kontinuerlig kontroll av brandskyddet medför troligen att funktionaliteten är sä-

kerställd. Tidsintervallet mellan kontrollerna bör dock inte vara så stort att övergri-

pande fel i brandskyddet kan förekomma. 

   

Effekterna av att personalen informerar personer som hyr lokalerna i Folkets Hus om 

vilka regler som gäller är förstås mycket svåra att uppskatta. En väl utbildad personal 

som informerar om vilken verksamhet som får bedrivas i lokalerna och hur brand-

skydd och utrymning fungerar borde dock ha en positiv effekt som i slutändan för-

hoppningsvis kan förhindra uppkomsten av en brand.  

7.2 Garderob, källarplan 

7.2.1 Detektion 

En installation av rökdetektorer i källaren kommer att minska problemet med sen 

upptäckt av en eventuell brand. Placeras en rökdetektor i korridoren utanför garde-

roben och i garderoben, skulle detta ge personer i samlingssalarna längre tid att ut-

rymma.  

 

Åtgärderna gällande rökdetektorer kan valideras i datorprogrammet Detact T2. Ge-

nom att placera en rökdetektor i garderoben fås en detektionstid på ungefär 20 sekun-

der efter att branden har startat. Beräkningarna har gjorts med antagandena att rökde-

tektorn aktiverar vid en temperaturhöjning på 13°C (Nilsson, Holmstedt, 2008) vilket 

är ett vanligt antagande vid beräkningar av aktivering av rökdetektorer.  

 

Kopplas rökdetektorn till branddörren som bör installeras i garderoben kommer 

branden snabbt att bli innesluten. Är dessutom brandlarmet sammankopplat med 

utrymningslarmet kommer en utrymning att kunna påbörjas i ett betydligt tidigare 

skede än utan detektionssystem.  

 

Skulle detektorn i garderoben inte fungera av någon anledning och dörren till garde-

roben därför inte stängas eller om en brand skulle starta i korridoren så bör en rökde-

tektor i korridoren vara effektiv. Simuleringar i Detact T2 för en detektor placerad 

ute i korridoren och med samma förutsättningar som i föregående simulering, det vill 

säga en brand i garderoben visar att detektorn skulle aktiveras efter ungefär 40 sekun-

der. Denna tid blir troligtvis något längre vid en riktig brand då Detact T2 ej tar hän-

syn till dörrkarmen mellan garderoben och korridoren. Programmet tar dock hänsyn 

till transportider av brandgaser då avståndet från branden till detektorn används som 

parameter i simuleringen.  

7.2.2 Dörrstängare 

Det förslås självstängare till samtliga dörrar i anslutning till korridoren på källarplanet 

samt att det skall ingå i SBA att dessa måste hållas stängda. Detta medför att en even-
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tuell brand kommer att stängas inne och därmed medges en säker utrymning både för 

personer på källarplan och bottenplan samt för personer i biograf och foajé. 

7.2.3 Slutsats 

Den snabba detektionstiden tillsammans med branddörrar i garderoben och mellan 

korridoren och trapphus B, se tidigare ritning över källarplanet, gör att en utrymning 

från B+C – salen kan ske på ett säkert sätt. Detta tillsammans med förbättrad skylt-

ning där till exempel utrymningsskylten från trapphus B in i korridoren tas bort, ger 

källarplanet ett tillfredsställande brandskydd gällande utrymningssäkerheten. 

7.3 Biograf 

En linjerökdetektor placerad på låg höjd bör upptäcka en brand tidigare än en rökde-

tektor placerad i taket. Medför detekteringen samtidigt att filmen stoppas och ljuset 

tänds i lokalen bör utrymningen gå betydligt snabbare än under nuvarande förhållan-

den. Därmed bör utrymningen vara möjlig att genomföra innan kritiska förhållanden 

uppstår. 

7.4 Kök, våning tre 

På tredje våningen bör en rökdetektor installeras i korridoren mellan köket och fest-

salen. Simuleringar i Detact T2 visar att vid en brand i köket kommer detektorn att 

aktivers efter ungefär en minut efter det att branden har startat. Om detektorn kopp-

las till den branddörr som bör placeras i dörrposten mitt i korridoren kommer denna 

alltså att stängas vid denna tidpunkt.  

 

Om ovanstående åtgärder simuleras i CFAST, det vill säga att branddörren i korrido-

ren stängs efter en minut, fås inga kritiska förhållanden i den övre delen av korrido-

ren, det viss säga den del av korridoren där den utvändiga spiraltrappan finns. Simule-

ringen visar att brandgaslagret sjunker i början när dörren är öppen men når inte lägre 

än 2,10 meter över golvet under utrymningen. Ett fungerande detektionssystem och 

en branddörr i korridoren skulle alltså göra att en säker utrymning från festsalen kan 

genomföras. 
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8 Åtgärdsförslag 

8.1 Hela fastigheten 

För att nå upp till en acceptabel säkerhetsnivå anses att följande åtgärder skall utföras. 

 

 Gemensamt utrymningslarm för hela fastigheten till vilket befintliga och före-

slagna detektorer kopplas. 

 Samtliga magnetuppställda dörrar funktionskontrolleras och åtgärdas vid behov. 

Magnetuppställning till dörren mot första våning i det bakre trapphuset lagas. 

 En plan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) upprättas och implementeras i 

verksamheten. 

- Kontroll av det befintliga brandskyddet skall utföras kontinuerligt av utbildad 

personal.  

- Utbilda personal som vid uthyrning av lokaler kan informera personen som 

hyr lokalen om vilka regler som gäller och hur det befintliga brandskyddet och 

utrymning av lokalerna fungerar. 

- Alkoholförbud kan i speciella fall vara en möjlig lösning för att förbättra ut-

rymningssäkerheten. 

 

För att ytterligare förbättra brandskyddet anses att följande åtgärder bör utföras. 

 

 En brandklassad dörr med magnetuppställning installeras i trappuppgången från 

korridoren på källarvåningen mot entrén. 

 

8.2 Garderob, källarplan 

För att nå upp till en acceptabel säkerhetsnivå anses att följande åtgärder skall utföras. 

 

 Rökdetektorer installeras i korridoren (ersätter befintlig brandvarnare) samt  

B + C – salen, entrén och foajén. Rökdetektor installeras i garderoben. 

 Befintlig dörr till garderoben ersätts med en magnetuppställd brandklassad dörr 

vilken är kopplat till rökdetektorerna i garderoben och korridoren. 

 Självstängare installeras till dörren mot bakre utgång från korridoren, samt till 

dörren vid stolsförrådet. Det skall ingå i SBA att alla dörrar med självstängare ej 

får ställas upp.  Detta skall påpekas och kontrolleras vid uthyrning av lokalerna. 

 Utrymningsskylten från trapphus B in till korridoren skall tas bort.  

 Vid brandlarm skall takbelysning i B+C- och E+F – salen tändas. 

 

För att ytterligare förbättra brandskyddet anses att följande åtgärder bör utföras. 

 

 Rökdetektor installeras i E+F – salen och ersätter befintlig brandvarnare. 

 Hissen bör ej användas i händelse av brand. Detta skall framgå genom tydlig 

skyltning.  

 Dörrbredden på den bakre dörren från korridoren utökas till minst 1,2 meter. 

Detta gäller även nästkommande dörr vilken leder ut till det fria. 
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8.3 Biograf 

För att nå upp till en acceptabel säkerhetsnivå anses att följande åtgärder skall utföras. 

 

 Detektionssystemet kopplas till ett utrymningslarm gemensamt för hela fastighe-

ten. 

 I samband med detektion avbryts filmen och ljuset tänds. 

 

För att ytterligare förbättra brandskyddet anses att följande åtgärder bör utföras. 

 

 Linjerökdetektor installeras i biografsalongen på låg höjd. 

 En rökdetektor placeras bakom bioduken för att påskynda detektion av en dold 

brand bakom duken. 

 Ett talat utrymningslarm installeras i biosalongen för att minimera besluts- och 

reaktionstid. 

 Det gamla tyget i stolarna byts ut till ett tyg som är flamskyddsbehandlat.   

8.4 Kök, våning tre 

För att nå upp till en acceptabel säkerhetsnivå anses att följande åtgärder skall utföras. 

 

 Rökdetektorer installeras i korridoren mellan köket och festsalen samt i festsalen. 

 Dessa kopplas till ett utrymningslarm gemensamt för hela fastigheten. 

 En brandklassad dörr med magnetuppställning kopplas till tidigare nämnda de-

tektorer och installeras i dörrposten i korridoren utanför festsalen. 

 Dörren till trapphus A från våning tre skall byggas om så den öppnas utåt mot 

trapphuset. Detta för att underlätta en utrymning från våning tre. 

 

För att ytterligare förbättra brandskyddet anses att följande åtgärder bör utföras. 

 

 Utrymningskylten vid utrymningsvägen via spiraltrappa bör repareras.  

 Koldioxidsläckaren vid köket på våning tre bör bytas ut till en ABC pulver-

släckare. 
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Bilaga 1 - Ritningar 
 

 

Figur B1: Ritning över källarplanet. 

 

Figur B2: Ritning över bottenvåningen. 
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Figur B3: Ritning över våning två. 

 

 

 

Figur B4: Ritning över våning tre. 
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Figur B5: Ritning över ventilationssystemet på källarplanet. 

 

 

Figur B6: Ritning över ventilationssystemet på våning tre.   
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Bilaga 2 – Garderoben, källarplan 

B 2.1 Effektutveckling 

För att beräkna effektutvecklingen i garderoben används =  där: 

 

= brännslets massavbrinning (kg/s ) 

A= brännslets golvarea (m
2

) 

= förbränningseffektivitet (-) 

= brännslets förbränningsvärme (MJ/kg) 

 

I det aktuella scenariot är: 

= 0,1 kg/s 

= 0,7 

= 25,4 MJ/kg 

 

Detta ger en maximal effektutveckling för ett rack i garderoben enligt: 

 

 

B 2.2 Strålning 

För att beräkna strålningen från ett brinnande rack till de intilliggande racken an-

vänds: 

 där: 

 

 = strålningsintensiteten (W/m
2

) 

 = synfaktorn som tar hänsyn till brandens storlek och avståndet från branden till 

det föremål som mottar strålningen. 

 = emissionstalet (-) 

 = Stefan-Boltzmanns konstant ( ) 

T = flammornas temperatur (K) 

 

För att beräkna synfaktorn har antagandet gjorts att strålningen sker från en platta till 

en punkt på racket intill. Plattan är i detta fall flammornas area. Synfaktorn beräknas 

enligt sambandet: där: 

 

a= halva flamhöjden 

b= halva flambredden 

c= avståndet mellan plattan och punkten (Karlsson & Quintiere, 2000) 

 

Flamhöjden beräknas med hjälp av:  där: 

 

L= medelflamhöjden (m) 

= effektutvecklingen (kW) 

D= brandens diameter 
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Eftersom effektutvecklingen kommer att öka med tiden kommer även flamhöjden att 

öka ju längre brandförloppet fortgår. Detta gör att även synfaktorn kommer att änd-

ras med tiden eftersom den beror på flammans storlek.  

 

Med hjälp av Excel lades de olika parametrarna in för effektutveckling, flamhöjd och 

synfaktor. Strålningsintensiteten kunde sedan beräknas kontinuerligt över tiden vilket 

resulterade i nedanstående diagram. Nedan presenteras även framräknade värden över 

flamhöjden och effektutvecklingen. Observera att flammorna slår i taket när de över-

stiger 1,8 meter och att diagrammet därför är missvisande för flamhöjder över denna 

nivå.  
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B 2.3 Syretillgång 

Massflödet luft in i ett rum kan beräknas med hjälp av: 

 

 där 

 

= massflödet luft in i rummet 

= öppningens area 

= öppningens höjd 

 

Detta ger massflödet in i garderoben från dörren respektive fönstret vilket förutsätts 

gå sönder som: 

 respektive  vilket ger ett 

sammanlagt massflöde på 1,55 kg/s in i garderoben. 

 

Syre har ett förbränningsvärme på 13,1 MJ/kg. I luften finns det ungefär 23 % syre 

vilket gör att syret som strömmar in i garderoben kan försörja en brand med maximal 

effekt på: 

   

 

 

 

 

B 2.4 Brandgaslagrets höjd 

Höjden på brandgaslagret bör inte understiga  där H är rumshöjden. I 

korridoren i källarplanet är takhöjden 2,8 meter och den kritiska höjden på brandgas-

lagret blir därför:  

 meter.   
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B 2.5 Sikt 

Sikten bör inte understiga 10 meter för att en säker utrymning ska kunna ske. Ett 

samband för sikten kan anges som:  

 

 där:  

 

S= sikten (m) 

   

= den optiska densiteten per meter (B/m).  

 

Detta ger: . 

 

Vidare anges rökpotentialen som: 

 

där: 

 

= rökpotentialen (m
2

/g) 

V= det rökfyllda utrymmets volym (m
3

) 

m= massan bränsle som brunnit av (g) 

 

 för bomull är 0,17 m
2

/g. Volymen av samtliga salar i källarplanet samt D-salen 

en trappa upp är ca 1060 m
3

. Detta ger: . Denna massa 

kan sedan användas tillsammans med redan kända uppgifter om att: =25,4 MJ/kg 

och =0,7. Detta ger en frigjord energimängd på: . Däref-

ter kan tiden beräknas genom att integrera den framtagna -kurvan enligt: 
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B 2.6 CFAST-simuleringar, garderoben, källarplan 

I CFAST genomfördes tre olika simuleringar med olika försöksuppställningar vilka 

redovisas i nedanstående tabell. 

 

Tabell B1: Summering över valda scenarier i CFAST. 

Scenario 1 Alla dörrar stängda förutom till garde-

roben. 

Scenario 2 Alla dörrar stängda förutom till garde-

roben och från korridor till trapphus B. 

Scenario 3 Garderobsdörr, dörr från korridor till 

trapphus B samt till B+C – salen är 

öppna 

 

B 2.6.1 Scenario 1 

Alla dörrar till B+C – salen samt dörren från korridoren till trapphus B är stängda    

(5 % läckage). Dörren vid scenen till trapphus B öppnas efter två minuter. Garderobs-

dörren antas vara öppen.  

Antaganden: Någon upptäcker branden i korridoren, stänger dörren igen och alla 

utrymmer B+C – salen genom dörren vid scenen efter en responstid på två minuter.  
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B 2.6.2 Scenario 2 

Alla dörrar till B+C – salen är stängda + 5 % läckage. Dörren vid scenen till trapphus 

B öppnas efter två minuter. Garderobsdörren samt dörren från korridoren till trapp-

hus B är öppna. 

Antaganden: Någon upptäcker branden i korridoren, stänger dörren igen och alla 

utrymmer B+C – salen genom dörren vid scenen efter en responstid på två minuter.  

 

  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0 50 100 150 200 250 300 350

B
ra

n
d

ga
sl

ag
re

ts
 h

ö
jd

 [
m

]

Tid [s]

Brandgaslagrets höjd

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200 250 300 350B
ra

n
d

ga
sl

ag
re

ts
 t

e
m

p
. [

C
]

Tid [s]

Brandgaslagrets temp.



Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola 

Brandteknisk riskvärdering av Folkets Hus, Gislaved 

 

Feuk, Johansson, Jutendahl, Jönsson, Linåker  74 

      

Korridoren 
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B +C – salen  
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B 2.6.3 Scenario 3 

Dörren vid scenen till trapphus B öppnas efter två minuter. Garderobsdörren, båda 

dörrarna från B+C – salen samt dörren från korridoren till trapphus B är öppna. 

Antaganden: Branden upptäcks av personer inifrån B+C – salen och folk börjar ut-

rymma ut genom korridoren. Utvägen till foajén är blockerad på grund av branden.  
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B + C – salen  

 

 

 

   

0

100

200

300

400

500

0 50 100 150 200 250 300 350

B
ra

n
d

ga
sl

ag
re

ts
 t

e
m

p
. [

C
]

Tid [s]

Brandgaslagrets temp.

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250 300 350

St
rå

ln
in

gs
in

te
n

si
te

t 
[W

/m
2
]

Tid [s]

Strålningsintensitet

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 50 100 150 200 250 300 350

B
ra

n
d

ga
sl

ag
re

ts
 h

ö
jd

 [
m

]

Tid [s]

Brandgaslagrets höjd



Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola 

Brandteknisk riskvärdering av Folkets Hus, Gislaved 

 

Feuk, Johansson, Jutendahl, Jönsson, Linåker  78 

      

  

 



Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola 

Brandteknisk riskvärdering av Folkets Hus, Gislaved 

 

Feuk, Johansson, Jutendahl, Jönsson, Linåker  79 

      

Bilaga 3 – Biografen 

 
B 3.1 Kolmonoxidhalt 
Mängden kolmonoxid som en viss mängd polyuretanskum producerar vid brand ges 

av ett Yield-värde. Värdet för polyuretan är 0,042 gram kolmonoxid per gram brunnet 

bränsle. (SFPE, 2002) 

 

Mängd kolmonoxid: 

 

 

Mängd luft: 

 
 

 

 

Kolmonoxidhalt: 

 

Mängd polyuretanskum som krävs för att producera 2000 ppm kolmonoxid i lokalen 

 

 

 

 

B 3.2 Brandgaslagrets höjd 

Konstant effektutveckling 

Nedanstående beräkning (Karlsson & Quintiere, 2000) visar hur stor effektutveckling 

som krävs för att brandgaslagret skall nå ner till 2,25 meters höjd över golvet. Gjorda 

antaganden är att lokalen är sluten och att effektutveckling är konstant. 

 

  

 

 

 

Z: brandgaslagrets höjd   t: tiden 

S: basytans area Ta: omgivningstemperaturen i 

rummet 

ρa: densiteten för den omgivande luften  Cp: luftens värmekapacitet 

H: rummets höjd    g: tyngdacceleration 
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Z=2,25 m    t=300 s 

S=12 21,5 m 
2

   Ta=293 K 

ρa=1,2 kg/m
3

   Cp=1 kJ/(K mol) 

H=6,5 m    g=9,81 m/s
2

 

   

 

 

 

 

 

För en fem minuters brand med effekten 130kW ger ovanstående ekvationer efter 

iteration följande resultat: 

ρg =1,076 kg/m
3

 

Z=2,35 m 

 

Kvadratisk effektutveckling 

Nedanstående beräkning (Karlsson & Quintiere, 2000) visar hur stor effektutveckling 

som krävs för att brandgaslagret skall nå ner till 2,25 meters höjd över golvet. Gjorda 

antaganden är att lokalen är sluten och att effektutveckling är kvadratisk. 

 

 

 

 

 

För en fem minuters brand där brandgaslagerhöjden anges till 2,25 meter
 

ger ovanstå-

ende ekvationer efter iteration följande resultat: 

ρg =1,014 kg/m
3

 

α= 0,00663 kW/s
2

 

 

Energin som utvecklas under tre minuter fås genom integration av nedanstående for-

mel. 
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B 3.3 Strålningsintensitet 
Med en brand som utvecklas snabbt och når en maximal effekt på 2 MW blir strål-

ningsnivån mot en tänkt punkt på golvet, mitt i salongen, 2,5 kW/m
2 

efter ca 330 se-

kunder. 

 

 

 

Diagrammet nedan visar den brand som har använts vid simuleringen i CFAST. 

 

 

B 3.4 Massavbrinning   

Massavbrinningen per ytenhet för polyuretanskum är 2000 32 g/m
2

s (Karlsson & 

Quintiere, 2000). Ytan som kan tänkas brinna hos en stol under initialskedet antas 

vara 0,5·0,5·2 m
2 

(sits och ryggstöd). Detta ger en massavbrinning på 16 g/s. Om det 

förutsätts att stolen har en konstant massavbrinning och en konstant bränsleyta tar 

det ungefär 150 sekunder att förbränna en hel stol (2,5kg polyuretan). 
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Bilaga 4 – Köket, våning tre 

B 4.1 Laboration, sopbrand 

Försöket utfördes med konkalorimetern i brandlabbet i V-huset på LTH den 29/10 

2008. Det gick ut på att mäta effekten för en brinnande soppåse med diverse avfall 

som man skulle kunna förvänta sig efter en fest. Resultatet var menat för dimensione-

ring av brand i köket intill festsalen på tredje våningen. 

 

Soppåsen, som var 160 liters av tunn vanlig film, innehöll en blandning av pappers-

duk, papptallrikar, plastlock till kaffemuggar, pappersservetter och matavfall. En total 

vikt på 5,016 kg uppmättes innan försöket initierades.  

 

Soppåsen antändes med en tändsticka i toppen och tillväxte sakta i början för att sedan 

bli fullt utvecklad. Pappret drog ihop sig snabbt och spred branden vidare nedåt i sop-

säcken. Kort därefter förstördes soppåsen och innehållet åkte ut och bildade en hög 

som sedan kom att växa till sig till sig. Maxeffekten blev 100 kW och uppnåddes 160 

sekunder in i försöket och höll sig stadigt i ca 40 sekunder för att sedan börja avta. 

 

 

Figur B7: Försök i brandlabbet på LTH med en brand i sopsäck 

Vid 200 sekunder in i försöket finns det en utstickande topp på 190 kW som vara någ-

ra sekunder. Orsaken är att det utsugande volymsflödet i konkalorimetern ökades ett 

steg under försöket. Detta medförde ett hastigt insug av luft från sidorna som gav nytt 

syre till branden en kort stund till dess att luftsuget hunnit stabilisera sig. 
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B 4.2 Brandgaslagrets höjd 

Höjden på brandgaslagret bör inte understiga  där H är rumshöjden. I 

korridoren på tredje våningen är takhöjden 2,8 meter och den kritiska höjden på 

brandgaslagret blir därför:  

 meter.  

 

B 4.3 Sikt 

Vid beräkningar av sikten krävs kunskap om bränsleinnehållet. Materialet i köket har 

approximerats till att bestå av lika delar PVC-plast och trä (Drysdale, 1998). 

 

PVC-plast:  

Cellulosa:             

 

Detta ger en sammanvägd rökpotential på:  

Ett samband för sikten kan anges som:  

 

 där:  

 

S= sikten (m)   

= den optiska densiteten per meter (B/m).  

 

Detta ger: . 

 

Vidare anges rökpotentialen som: 

 

där: 
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= rökpotentialen (m
2

/g) 

V= det rökfyllda utrymmets volym (m
3

) 

m= massan bränsle som brunnit av (g) 

 

Volymen för hela tredje våningen är 470 m
3

. Insättning i ovanstående formel ger:  

. Genom insättning i Q=  fås den totala 

effekten som behövs till Q=5040 kJ. Genom att integrera -kurvan för brandför-

loppet kan tiden till kritisk sikt lösas ut. 

 

 

 

B 4.4 CFAST simuleringar för brand i köket, tredje våningen 

Två simuleringar genomfördes för brand i köket på tredje våningen. I det första scena-

riot var dörrarna öppna in till festsalen från korridoren vilket gav följande resultat. 
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I det andra scenariot är genomfördes simuleringen med stängda dörrar in till festsalen 

vilket gav följande resultat. 
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Bilaga 5 – Personantal 
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Bilaga 6 - Statistik 

B 6.1 Allmän statistik 

Statistiken är hämtad från Räddningsverkets databas och är en sammanställning från 

1999 till 2007. Nedan redovisas vilka, för Folkets Hus mest relevanta, brandorsaker 

och startföremål som har orsakat flest bränder i hela Sverige respektive i Jönköpings 

län. Samtlig statistik gäller för bränder i allmänna byggnader .  

 

Tabell B2: Statistik för hela Sverige. 

Sverige 

Startföremål Brandorsak 

Lysrör:    3,2 % (530) Anlagd: 26 % (5820) 

Kläder:   1,6 % (112) Tekniskt fel: 14 % (3186) 

    Glömd spis: 10 % (2279) 

    Rökning: 4 %   (998) 

 

Tabell B3: Statistik för Jönköpings län. 

Jönköpings län 

Startföremål Brandorsak 

Lysrör: 5 % (52) Tekniskt fel: 23 % (212) 

Kläder: 0,8 % (8) Anlagd: 22 % (208) 

    Glömd spis: 13 % (123) 

    Rökning: 6 % (57) 

B 6.2 Möjliga antändningskällor 

Garderoben 

I garderoben på källarvåningen kan ett möjligt starföremål vara en lysrörsarmatur 

eller en kvarglömd cigarettfimp i en jackficka. En möjlig brandorsak kan vara anlagd 

brand med uppsåt. Statistik för bränder i förråd/klädkammare visar att dessa utgör 1,1 

% (2005, 2006, 2007) av det totala antalet bränder i Sverige. 

Biografen 

I salongen kan ett möjligt startföremål vara en biostol eller en jacka som hänger över 

en stol. På scenen kan ett startföremål vara någon form av rekvisita, teknisk utrust-

ning, belysning eller själva scenen. Även i biografen kan en möjlig brandorsak vara 

anlagd brand med uppsåt.  
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Köket, våning tre 

I köket kan ett möjligt startföremål vara en glömd spis, eventuellt med brännbart ma-

terial på eller vid plattorna. En glömd spis står för 13 % av brandorsakerna i Jönkö-

pings län. 
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Bilaga 7 – Simuleringar i simulex 
I simulexsimuleringarna har totalt använts två olika populationer. De benämns i tex-

ten som vuxen population samt blandad population. Nedan redovisas ett utdrag ur 

filen populations.ini av de persontyper och sammansättning som använts i dessa popu-

lationer. Den här filen bestämmer individernas gånghastighet samt kroppsradie som 

används i simuleringarna. Vid alla utrymningssimuleringar förutom med stående åhö-

rare i B+C –salen och i E+F –salen har linjer lagts in som fysiska hinder. Med dessa 

linjer kontrolleras vägval i lokalen samt ut från sittplatser. 

 

[Comments: Parameters for Body Types] 

1st= Body type index, starting at 0, up to 199 

2nd= Body type name (max. 19 characters) 

3rd= Total Radius (m) of body circle 

4th= Radius (m) of main torso circle 

5th= Radius (m) of shoulder circles 

6th= Unimpeded walking velocity on flat terrain 

7th= Distributed variation of unimpeded walking velocity on flat terrain(+/-) 

8th= Multiplication factor for walking speed down stairs 

9th= Multiplication factor for walking speeds up stairs 

10th= Body color (0-19) 

 

(Black=0,Maroon=1,DarkGreen=2,Olive=3,DarkBlue=4,Purple=5,DarkMarine=6

,  Merey=7,SteelGrey=8,LightBlue=9,Cream=10,MedDarkGrey=11,DarkGrey=12, 

Red=13,Green=14,Yellow=15, Blue=16, Magenta=17,Cyan=18) 

 

[Body Types] 

1 ="Adult Male", 0.27,   0.16,   0.10,   1.35,   0.2,   0.6,   0.5,   16, 

2 ="Adult Female", 0.24,   0.14,   0.09,   1.15,   0.2,   0.6,   0.5,   13, 

3 ="Child",  0.21,   0.12,   0.07,   0.90,   0.3,   0.6,   0.5,   14,  

4 ="Elderly", 0.25,   0.15,   0.09,   0.08,   0.3,   0.6,   0.5,   12, 

 

1st= Population index, starting at 0, up to 199 

2nd= Population name (max. 19 characters) 

3rd= Number of different body sizes in population 

4th= Body size index no. 

5th= % of this Body Size in population (integer) 

6th as 4th for another body size 

7th as 5th for another body size 

etc. etc. up to a maxumum of 10 body sizes included 

 

0="Vuxen population",          2,       1, 60,    2, 40, 

32="Blandad population" ,        4,       1, 40,    2, 30,    3, 20,    4, 10, 
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B7.1 Utrymning vid garderobsbrand  

Figurer nedan (Figur B8-15) visar ögonblicksbilder vilka gäller för i stort sett hela ut-

rymningsförloppet samt startuppställningar från utrymningssimuleringar vid brand-

scenario i garderoben på källarplan. 

 

 

Figur B8: Startuppställning för utrymningssimulering med fyra långbord i B+C – salen. 

 

 

Figur B9: Ögonblicksbild från utrymningssimulering med fyra långbord i B+C – salen. 
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Figur B10: Startuppställning för utrymningssimulering med sju långbord i B+C – salen samt 50 personer i 

E+F – salen. 

 

 

Figur B11: Ögonblicksbild från utrymningssimulering med sju långbord i B+C – salen samt 50 personer i 

E+F – salen. 
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Figur B12: Startuppställning för utrymningssimulering med sittande åhörare. 

 

 

Figur B13: Ögonblicksbild från utrymningssimulering med sittamde åhörare i B+C – salen. 
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Figur B14: Startuppställning för utrymning med stående åhörare. 

 

 

Figur B15: Ögonblicksbild från utrymningssimulering med stående åhörare i B+C – salen. 
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B7.2 Utrymning från biograf 

Nedan visas en ögonblicksbild då två utrymningsvägar används, samt startuppställ-

ningen från utrymningssimulering i biografen (Figur B16–B17). 

 

 

Figur B16: Staruppställning för utrymningssimulering i biografen. 

 

Figur B17: Ögonblicksbild från utrymningssimulering i biografen då två vägar används. 
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B7.3 Utrymning från festsal 

Vid utrymningssimuleringar i festsalen togs bilder, på startuppställningar och ögon-

blicksbilder under förflyttning, nedan (Figur B18–B21). Ögonblicksbilden gäller för 

utrymningens utseende under störe delen av förflyttningsfasen. 

 

Figur B18: Startuppställning för utrymningssimulering i festsalen med långbordsdukning och förträng-

ningar som simulerar stolar mellan borden. 

                     

Figur B19: Ögonblicksbild från utrymningssimulering i festsalen med långbordsdukning och förträngning-

ar som simulerar stolar mellan borden. 
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Figur B20: Startuppställning för simulering med stående personer i festsalen. 

 

 

Figur B21: Ögonblicksbild från utrymningssimulering i festsalen med stående personer. 
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