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

problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat har inte 

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

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

sammanhang bär själv ansvaret. 
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Förord 
Arbetet har varit krävande och tidsödande. Vi har stundvis haft vilda diskussioner som framförallt varit 

givande och intressanta. Diskussionerna och oenigheterna har stärkt oss och gjort att vi är övertygande om 

att vårt slutgiltiga resonemang är riktigt. Det är med stor glädje och gruppsämja som vi presenterar 

resultatet i denna rapport. 

Under arbetets gång har vi haft mycket hjälp från flera olika håll och det finns många personer att tacka 

för att slutresultatet blivit så bra. Ett stort tack till…  

Johan Bergström som varit vår handledare och stöttepelare under hela arbetets gång. Tack för all värdefull 

feedback och ditt helhjärtade engagemang i vårt arbete. 

Robert Zeidlitz som har uppmuntrat oss genom hela projektet. Tack för ett trevligt platsbesök och alla 

värdefulla kommentarer. 

Lars Jensen för ditt tålamod och din hjälp med kluriga ventilationsritningar. Utan dig hade vi haft stora 

svårigheter att behandla brandgasspridning via ventilationskanaler. Du är grym på flöden av såväl luft som 

vatten. 

Mats Karlsson och Erik Eriksson för ett trevligt bemötande på platsbesöket samt hjälp med att reda ut 

frågetecken som uppkommit om skolan. 

Jens Kindt och Nils Johansson för teknisk support av CAD och CFAST. 

Daniel Nilsson och Fredrik Nystedt för experthjälp inom utrymning och riskbedömning. 

Tomas Ringdén för uppskattad korrekturläsning och att du orkade hela vägen. 

Opponentgruppen för värdefulla kommentarer och synpunkter. 
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Sammanfattning 
Denna rapport har uppkommit efter Räddningstjänstens tillsynsrapporter från Västerhöjdsgymnasiet, en 

kommunal gymnasieskola i Skövde med ca 1500 elever och 200 anställda. Rapporten studerar 

personsäkerheten vid brand utifrån gällande lagar och föreskrifter. Ingen hänsyn har tagits till ekonomiska 

aspekter när brandscenarier och åtgärdsförslag tagits fram. 

Den grundläggande problematiken kring brandskyddet på skolan är att det systematiska brandskyddet i 

dagsläget är obefintligt samt att de korridorer som i flera fall fungerar som enda utrymningsväg är inredda 

med brännbart material. 

Målet är att uppnå tillfredställande utrymning vid händelse av brand. Metoden som använts bygger på 

scenarioanalys. Kvantitativa riskverktyg har tillsammans med kvalitativa resonemang beräknat en 

säkerhetsmarginal som beskriver differensen mellan tid till kritiska förhållanden och utrymningstid för 

respektive scenario. Varje brandscenario simuleras 10 000 gånger med olika storlek på framför allt 

brandens tillväxthastighet och persontätheten i lokalerna Resultatet presenteras som fördelningar vilka 

beskriver sannolikheten för att tillfredsställande utrymning kan ske förutsatt att det börjar brinna och 

branden inte släcks eller självslocknar. Osäkerheterna behandlas individuellt för varje scenario.  

För att bedöma om brandsäkerheten är tillfredsställande definieras ett acceptanskriterium med 

utgångspunkten att brandsäkerheten inte får vara sämre än genomsnittet för utbildningslokaler i samhället. 

Detta innebär att tillfredställande utrymning skall ske med minst 99 % sannolikhet vid händelse av brand. 

Rapporten visar att brandskyddet i dagsläget är bristfälligt och att acceptanskriteriet långt ifrån uppfylls i 

flera delar av byggnaden. Kostnadseffektiva åtgärdsförslag studeras för att uppfylla målet. 

Resultatet av rapporten är en lista av validerade åtgärdsförslag. 

Åtgärder som skall genomföras. 

 Ett systematiskt brandskyddsarbete skall upprättas.  

 Dörrstängare skall installeras på nödutgång i bibliotek. 

 Dörrstängare skall installeras på hörsalens två entrédörrar. 

 Brandspjäll skall installeras i tilluftssystemet till hörsal D. 

 Avskiljande brandklassad vägg med tillhörande dörr skall installeras i korridorer på plan 2 samt 

korridoren i hus B plan 1, se åtgärdsförslag i kapitel 6.6. 

 Dörrar skall upprättas mellan klassrum i korridorerna. 

 Ventilationssystemet skall stängas av med en fördröjning på 10 minuter när brandlarmet går. 

 Dörrstängare skall installeras på dörren som leder in i kemikalieförrådet. 

 Brandspjäll skall installeras i den ventilationskanal som binder samman kemikalieförrådet med 

intilliggande laborationssal. 

 Utrymningsväg från musiksal i källarplan skall vara upplåst. 

Åtgärder som bör genomföras. 

 Utrymningsskyltar i hörsal D bör bytas ut mot ledbelysta skyltar. 

 Oanvända skåp bör stå låsta samt hålrum täckas. 

 Dörren i kulverten mellan hörsal och hus D bör åtgärdas så att den ej går i baklås.  
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1 Inledning 
Denna rapport är framtagen av fyra brandingenjörsstudenter vid Lunds tekniska högskola i kursen 

VBR054, brandteknisk riskvärdering. Rapporten avser att utreda personsäkerheten på 

Västerhöjdsgymnasiet i Skövde i händelse av brand. Omfattningen av rapporten är 15 högskolepoäng, 

vilket innebär ungefär 400 timmars arbete per student.  

Handledning av rapporten har utförts av Johan Bergström, doktorand vid avdelningen för Brandteknik 

och Riskhantering, samt Robert Zeidlitz, brandingenjör vid räddningstjänsten i Skövde. 

1.1 Bakgrund 
Västerhöjdsgymnasiet har vid flera tillfällen fått anmärkningar på brandskyddet. Räddningstjänsten har 

genomfört tillsyner 2002, 2006 och 2007 där samtliga visar på brister. Detta motiverar en granskning av 

brandskyddet på Västerhöjdsgymnasiet. Rapportens resultat kommer att användas som underlag för en 

kommande tillsyn som planeras senare under 2010.  

1.2 Lagar och föreskrifter 
I detta avsnitt redogörs för de lagar och föreskrifter som gäller vid nybyggnad, ändring samt nyttjande av 

en fastighet.  

De krav som ställs på nya byggnader regleras i plan- och bygglagen, PBL (1987:10), byggverkslagen BVL 

(1994:847) och byggnadsverksförordningen (1994:1215). För att kunna tillämpa ovanstående lagar och 

förordningar i en byggprocess har Boverket gett ut byggregler som baseras på lagen, dessa föreskrifter 

kallas Boverkets byggregler, BBR. 

Vid renovering eller ändring av en byggnad tillämpas Boverkets ändringsråd, BÄR (1996:4). En byggnad 

som renoveras ska ha samma brandskydd enligt BBR som en nybyggd byggnad vid den aktuella 

tidpunkten. 

I nyttjandeskedet ställs krav på brandskyddet i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (2003:778). 

1.2.1 BBR 

I BBR, kapitel 5, ställs det krav på utrymningsmöjligheter, skydd mot uppkomst av brand och spridning av 

brand och brandgaser. Krav ställs även på bärförmåga samt räddningstjänstens insatsmöjligheter.  

Ett grundläggande krav för utrymning vid brand är att den skall ske på ett tillfredsställande sätt (BBR 15, 

5:3). Det innebär att alla personer som befinner sig i en byggnad ska kunna förstå att det brinner och 

kunna ta sig ut ur byggnaden innan kritiska förhållanden uppstår. En grundläggande förutsättning för 

detta är att det skall finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Med oberoende utrymningsvägar 

menas att en utgång skall kunna bli blockerad utan att det hindar övriga från att användas 

(Brandskyddshandboken, 2005).  Dimensionering för att uppfylla dessa krav kan utföras på två olika sätt; 

dels genom förenklad dimensionering vilket innebär att BBR och boverkets råd följs och dels genom en så 

kallad analytisk dimensionering. Vid en analytisk dimensionering frångås BBR i något avseende och därför 

krävs verifiering att säkerheten inte blir sämre än om en förenklad dimensionering skulle ha gjorts (BBR 

15, 5:13).  

Analytisk dimensionering ska tillämpas på stora och komplicerade byggnader så som underjordiska 

byggnadsverk och byggnader med fler än 25 våningsplan. Analytisk dimensionering kan även användas för 

att ge byggherren förslag på mer kostnadseffektiva lösningar av brandskyddet. (Brandskyddshandboken, 

2005) 
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1.2.2 Lag om skydd mot olyckor 

Lag om skydd mot olyckor (2003:778) reglerar de krav som ställs på ägare och nyttjanderättshavare av en 
byggnad. Följande stycke är ett utdrag från kapitel 2, 2§. 
 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 
 

Kraven på brandsäkerhet i en byggnad kan som regel inte ställas högre än de gjorde under tidpunkten då 
byggnaden uppfördes eller renoverades. Särskilda krav kan ändå ställas med stöd av Lag om skydd mot 
olyckor, kapitel 2. Anledningen till detta är att den bedrivna verksamheten eller samhällets syn på risk har 
ändrats sedan det ursprungliga byggnadslovet lämnats (I skälig omfattning – Ett urval av överklagade 
tillsynsärenden om brandskydd, 2009). I dagsläget är det svårt att definiera exakt vad som menas med 
skälig omfattning. Viss vägledning kan ändå fås genom att granska rättsliga prövanden inom ämnet, vilket 
görs i MSB:s rapport, I skälig omfattning.  

 1.2.3 Systematiskt brandskyddsarbete 

För att kunna trygga att det tekniska brandskyddet fungerar som det är tänkt enligt Lag om skydd mot 

olyckor, ställs det krav på brandskyddet i driftskedet. Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, kan ses 

som ett ramverk för brandskyddet i driftsskedet och skall utföras enligt SRVFS 2004:3. SBA ska bedrivas i 

alla typer av byggnader och anläggningar och ansvaret för detta läggs på både fastighetsägaren och 

nyttjanderättshavaren. 

I ett systematiskt brandskyddsarbete bör följande delar ingå: 

 Policy och ansvar för brandskyddet skall dokumenteras och ansvarsfördelningen mellan 

fastighetsägaren och verksamheten skall därefter klargöras. 

 Beskrivning av brandskyddet skall dokumenteras och bör inkludera grundläggande strategier 

och principer, brandskyddstekniska installationer, brandskyddsritningar och övrigt 

byggnadstekniskt brandskydd.  

 Risker för objektet skall identifieras, beskrivas och bedömas. Beroende på byggnad och 

verksamhet ställs olika krav på omfattningen av detta. 

 Åtgärdsplaner med riskbedömningen som utgångspunkt skall användas. 

 Organisation skall vid normal drift ange vilka som ansvarar för utbildning, kontroll, underhåll 

med mera och vid brand ange vem som gör vad. 

 Kontroll- och underhållsrutiner skall finnas, utföras och dokumenteras. 

 Instruktioner, regler och rutiner behövs för att det systematiska brandskyddsarbetet skall 

fungera. 

 Utbildning, information och övning skall dokumenteras och genomföras regelbundet. 

(Brandskyddshandboken, 2005) 

Genom tillsyn, normalt utförd av räddningstjänsten, kan kommunen kontrollera att ägare och verksamhet 

följer lagstiftningen och tar sitt ansvar för byggnadens och verksamhetens totala brandskydd. 
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1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att knyta samman kunskaper från denna och tidigare kurser genom att genomföra 

en värdering av risknivån ur brandsynpunkt på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.  

1.4 Mål 
Målet är att genom såväl kvalitativ som kvantitativ riskanalys analysera personsäkerheten i händelse av 

brand i byggnaden. Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) skall ägaren till en byggnad ”i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”, vilket är den 

riktlinje rapporten utgår från. Vidare ska en byggnad utformas så att tillfredsställande utrymning sker 

innan kritiska förhållanden uppstår i lokalen eller utrymningsvägen, enligt BBR 15, 5.3. Visar analysen på 

brister i brandskyddet skall verifierade lösningar på problemen lämnas. 

1.5 Arbetsgång 
Arbetsgången för projektet är enligt nedan. 

1. Platsbesök 

2. Identifiering av scenarier 

i. Grovanalys 

3. Bestämning av kritiska förhållanden 

4. Fördjupad analys av relevanta scenarier 

i. Tid till kritiska förhållanden 

ii. Tid för utrymning  

5. Åtgärdsförslag för att uppfylla acceptanskriterier 

6. Validering av åtgärdsförslag 

7. Extern granskning 

8. Slutgiltiga kompletteringar 

Figur 1: Arbetsgången som följts under projektet. 

Innan studiebesöket och under hela arbetsgången fanns tillgång till ritningar över skolan samt ett antal 

tillsynsrapporter från 2002 och framåt. Dessa var underlag till förberedelser innan studiebesöket. 

Den 4 februari 2010 genomfördes platsbesöket på Västerhöjdsgymnasiet tillsammans med handledarna 

Johan Bergström och Robert Zeidlitz. Till hjälp fanns även Mats Karlsson, fastighetsingenjör i Skövde 

kommun. Rundvandringar gjordes på skolan för att få en översiktlig bild över objektet och identifiera de 

brandscenarier som potentiellt kunde leda till problem vid utrymning. Den administrative chefen på 

Västerhöjdsgymnasiet, Erik Eriksson, var behjälplig under studiebesöket och svarade på frågor angående 

det systematiska brandskyddsarbetet. 

En projektplan upprättades efter studiebesöket där upplägget för arbetet fastställdes. Arbetet stämdes 

sedan av mot projektplanen varje vecka för att kunna bedöma hur arbetet fortskred. Detta redovisades i 

form av veckorapporter till handledarna och kursansvarig. 

Efter en inledande grovanalys gjordes en djupare analys för vissa scenarier, se kapitel 5–7. I dessa utfördes 

simuleringar i programmen CFAST för tid till kritiska förhållanden och i Simulex för förflyttningstid. 

Vidare analyserades den totala tiden för utrymning. Osäkerheterna behandlades med statistiska 

fördelningar och kvalitativa resonemang.   

I de scenarier där acceptanskriteriet inte uppfylldes diskuterades åtgärdsförslag som gör att 

acceptanskriterierna uppfylls. Valen av åtgärder validerades sedan för att visa att de är tillräckliga. 
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Ett första utkast var klart i slutet av april och extern granskning av arbetet utfördes av handledare Johan 

Bergström och Robert Zeidlitz. Med inkomna synpunkter genomfördes en revidering av arbetet. Därefter 

hölls en muntlig presentation i mitten av maj och i samband med denna lämnade brandkonsulterna Per-

Anders Marberg och Erik Almgren tillsammans med opponentgruppen sina synpunkter på rapporten. 

Ytterligare en revidering genomfördes och rapporten publicerades slutligen på Brandtekniks hemsida.  

1.6 Avgränsningar & begränsningar 
Rapportens tyngd ligger på personsäkerhet. Ingen hänsyn har tagits till ekonomiska förluster. 

Endast huvudbyggnaden, som beskrivs i kapitel 2, har analyserats i denna brandtekniska riskvärdering. 

Detta för att det är där den största delen av verksamheten sker och där flest människor skulle bli drabbade 

om en brand skulle uppstå. 

Vissa avgränsningar har gjorts när enskilda respektive grupper av lokaler studeras. De avgränsningar som 

görs presenteras i respektive fall.  

Ingen hänsyn har tagits till aktiviteter som skiljer sig mycket från ordinarie verksamhet. Exempelvis då 

delar av skolan är låst eller vid övernattningar i samband med idrottsevenemang. 

Skolan är inte handikappanpassad varför utrymningsmöjligheter för rörelsehindrade inte har behandlats.  
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2 Objektsbeskrivning 

Västerhöjdsgymnasiet ligger i centrala Skövde i Västergötland. Det är en kommunal gymnasieskola med 

cirka 1500 elever och 200 anställda (Skövde kommun 1, 2010).  

Skolan togs i bruk 1961 och har byggts ut och byggts om flera gånger sedan dess. Senaste ombyggnationen 

skedde under 1990-talet då flera av de dåvarande byggnaderna byggdes ihop och skolan fick sitt nuvarande 

utseende (Skövde kommun 2, 2010).  

Västerhöjdsgymnasiet består av tre byggnader; hus A som är en administrativ del där aula och lokaler för 

skolledning finns, hus P där idrotts- och estetiska programmet håller till samt huvudbyggnaden där den 

största delen av verksamheten bedrivs. Det är skolans huvudbyggnad som studeras närmare i denna 

rapport varför hus A och hus P inte beskrivs närmare. Skolan upplevs vid besöket som städad och har 

enligt administrativa chefen Erik Eriksson1 inte några större problem med skadegörelse som klotter eller 

liknande. 

2.1 Huvudbyggnaden  
Huvudbyggnaden sträcker sig över tre våningsplan och är uppdelad i fyra delar, B till E, se Bild 1. Erik 

Eriksson1 bedömer att 1400 av skolans 1700 personer befinner sig i huvudbyggnaden en vanlig dag.  

 

Bild 1: Översiktsbild över Västerhöjdsgymnasiet sett norrifrån. (Eniro, 2010) 

 

 

                                                      
1 Erik Eriksson, Administrativ chef Västerhöjdsgymnasiet. Intervju 2010-02-04 
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2.1.1 Plan 0 – Källaren   

Källarvåningen är uppdelad i tre delar, E, D och B, som är sammanbundna med kulvertar, se Figur 2. 

Även källaren till hus A går att nås via kulvert från B-delen. Dessa kulvertar används inte av eleverna. De 

används dock som utrymningsvägar.  

 

Figur 2: Ritning över källarplan. B, D och E är förbundna med kulvertar. 

Källarplanet i hus E hyser främst lokaler för musikundervisning. En del av lokalerna i hus E hyrs också ut 

till stadens lokala radiostation som sköter sina sändningar härifrån. Här har även städpersonalen sina 

förråd och personalrum. Större delen av eleverna vistas därför sällan i källaren till hus E. 

I hus D finns en hörsal med plats för 86 sittande som används bland annat för filmundervisning och 

uppträdanden av olika slag. I anslutning till hörsalen finns också ett kapprum, ett antal toaletter samt 

scenutrymmen och en studio för studenterna på medieprogrammet.  

Hus B är en suterrängvåning där klassrummen på östra sidan har fönster ut mot staden. De mindre 

rummen i korridoren är gamla skyddsrum som numera används som mindre undervisningssalar och 

studierum. Längs med korridoren finns ett antal toaletter samt skåp för eleverna att förvara sina 

skolböcker i. 

2.1.2 Plan 1 – Markplan 

En stor del av skolans undervisning sker på markplan i huvudbyggnaden. Här finns skolans matsal och 

cafeteria, se Figur 3. Många ingångar i alla delar av markplan gör att samtliga hus går att nå direkt utifrån. 

En av ingångarna som är placerad mellan hus E och hus D används dock endast för godsmottagning.  
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Figur 3: Ritning över markplan med de olika byggnadsdelarna markerade. 

Matsalen är lokaliserad i södra delen av hus E medan laboratorierum och lektionssalar för kemi och fysik 

finns i den norra delen. I anslutning till kemisalen finns ett kemikalieförråd där de kemikalier som behövs i 

undervisningen förvaras. I korridorerna finns en hel del bänkar och bord där eleverna kan sitta på rasterna. 

Längs med hela korridoren som förbinder hus E med hus D finns skåp där eleverna förvarar sina 

ytterkläder samt skolböcker.  

I hus D tillbringar medieprogrammets elever en del av sin tid då mörkrum och tryckeri finns placerade 

här. Ett studielandskap ger också stora möjligheter för självstudier med ett antal mindre grupprum. I norra 

delen av hus D finns en del lektionssalar och längs korridoren finns elevernas skåp. 

Hus C består till största delen av skolans cafeteria med tillhörande kök. Här finns även en del lektionssalar 

samt vaktmästarens lokaler med kopieringsrum samt ett antal toaletter.  

I markplan i hus B finns elva lektionssalar samt två grupprum och ett lärarrum. En del av lärarna har 

också sina arbetsrum längs korridoren i hus B. Liksom övriga korridorer i skolan är också korridoren i hus 

B utrustad med skåp för eleverna. 
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2.1.3 Plan 2 – Ovanvåningen 

Plan 2 har samma utseende som markplan och här finns bland annat lektionsalar, bibliotek och 

personalrum, se Figur 4.  

 

Figur 4: Ritning över plan 2, ovanvåningen. 

I södra delen av hus E finns en mängd lektionssalar för undervisning vid de naturvetenskapliga ämnena. 

Laborationssalarna är dock placerade på markplan. I den norra delen finns lärarrum och arbetsrum för 

lärare i naturvetenskap. I anslutning till arbetsrummen förvaras mycket material som används i 

undervisningen, så som böcker och utrustning för olika experiment. Det finns också ett pentry där lärarna 

kan koka kaffe och värma mat. 

Hus D innehåller lokaler för omvårdnadsprogrammet tillsammans med en del studie- och grupprum.  Här 

finns också ett antal datasalar och ritsalar. Södra delen av hus D består av lärarrum samt konferensrum. 

Biblioteket är placerat i hus C. Biblioteket består av ett större och ett mindre rum och innehåller, förutom 

en mängd böcker också en del studieplatser samt några datorer för boksökning. Bibliotikarierna har ett 

eget utrymme i den västra delen av biblioteket. På den södra delen av koridoren är två lektionssalar 

placerade. 

2.2 Befintligt brandskydd 
Som brandskydd för hela byggnaden finns en brandlarmsanläggning av fabrikat TeleLarm installerad. 

Anläggningen är uppbyggd av larmknappar, värme- och rökdetektorer samt larmklockor. När brandlarmet 

startar stängs automatiskt de dörrar som är magnetiskt uppställda, alla fläktar stannar och en signal skickas 

till larmcentralen och räddningstjänsten. Brandlarmssystemet, EBL 1000, använder analoga och 

adresserbara sensorer för att detektera bränder. Detektorer är placerade i alla utrymmen, i korridorerna 
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med ungefär 15–20 meters mellanrum och i de större utrymmena finns flera detektorer utspritt. I 

korridorer och större utrymmen används både joniserande och optiska rökdetektorer och i vissa mindre 

utrymmen används värmedetektorer. (Skaraborgs elektriska AB, 1994) 

Skolans ventilation består av ett tilluftssystem och ett frånluftssystem som stängs av när brandlarmet 

startar. Huvudbyggnadens ventilation styrs från två fläktrum där det större ventilerar 60–65 % av 

byggnaden. Inga brandspjäll finns utplacerade vilket gör att det finns risk för brandgasspridning via både 

från- och tilluftssystemet. 

Byggnaden är uppdelad i brandceller där korridorer och trapphus är egna brandceller och är sektionerade 

med självstängande, brandklassade dörrar. Även större lokaler är egna brandceller och lektionssalar om 

maximalt sex stycken bildar en brandcell. För brandcellsindelning se Bilaga B. 

Det systematiska brandskyddsarbetet på Västerhöjdsgymnasium är knapphändigt och näst intill obefintligt. 

Detta avspeglar sig i låsta eller blockerade utrymningsvägar från exempelvis musikrum och matsal. Det 

finns inte någon brandskyddsdokumentation över anläggningen och brandskyddsansvarig är inte 

tillräckligt insatt i problematiken. Utrymningsövningar sker dock ett par gånger per år. 
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3 Metod 
I detta avsnitt förklaras de metoder som använts för att analysera personsäkerheten på 

Västerhöjdsgymnasiet i händelse av brand.  

3.1 Scenariometodik 
För att identifiera de brandtekniska risker som finns på Västerhöjdsgymnasiet användes en metodik som 

utgår från scenarioanalys. Nedanstående frågor har varit utgångspunkt för att ta fram möjliga scenarier.  

 Vilken verksamhet bedrivs i lokalen? 

 Hur många personer vistas i lokalen? 

 Finns det ansamling av material som leder till ett snabbt brandförlopp och/eller mycket hög 

brandbelastning? 

 Vilka troliga brandförlopp kan identifieras? 

 Vilka tekniska system finns för brands upptäckt, information till personer i lokalen och 

begränsning eller släckning av brand? 

 Hur är byggnaden uppdelad i brandceller? 

 Vilka utrymningsmöjligheter finns och hur är kvaliteten på dessa? 

 Våningsplan. Utrymning från lokaler i markplan är lättare än från källarlokaler eller lokaler 

ovanför markplan. 

 Hur stor är risken för brandgasspridning? 

 Hur fungerar kontroll och underhållsrutiner? 

(Handbok för riskanalys, 2003) 

I ett inledande skede togs ett stort antal scenarier fram. Målet var att i största möjliga grad täcka hela 

riskscenariorymden, vilket innebär den fiktiva volym som innefattar alla tänkbara scenarier med oönskade 

konsekvenser (Kaplan & Garrick, 1981). Därefter inleddes en rationaliseringsprocess där framtagna 

scenarier genomgick en systematisk kontroll. Syftet var att finna enskilda scenarier vars konsekvenser 

täcker in ett eller flera andra. På så sätt kunde arbetsbelastningen begränsas samtidigt som stora delar av 

riskscenariorymden fortfarande täcks in.  

3.2 Acceptanskriterium 
Kraven som ställs i Boverkets byggregler för förenklad dimensionering är den minsta säkerheten som 

samhället accepterar och är således en definition av vad som är säkert. Vid analytisk dimensionering görs 

avsteg från reglerna med kravet att det skall vara minst lika säkert och att detta skall verifieras. 

Metodiken som används i denna rapport innebär att varje brandscenario simuleras 10000 gånger där 

framförallt brandens storlek och antalet personer i lokalen varieras. Målet är att visa alla möjliga bränder 

som kan uppkomma och vilka konsekvenser dessa får, se kapitel 3.4.4. Att helt bygga bort risken att 

omkomma till följd av brand i byggnad är omöjligt, vilket medför att någon form av acceptanskriterium 

måste definieras. I dagsläget finns inget kvantifierat acceptanskriterium som definierar vilken brandrisk 

som motsvarar Boverkets förenklade regler i en skolmiljö och således kan accepteras. I denna rapport 

valdes acceptanskriteriet med utgångspunkten att brandskyddet inte får bli sämre än genomsnittet i Sverige 

då detta kan ses som acceptabelt från samhället idag.  

Räddningstjänstens insatsrapporter (1996–2007) har använts för att få fram andelen bränder i skolmiljö då 

någon blev lindrigt skadad eller värre. Antalet tillbud var 5484 stycken varav 46 stycken ledde till 

personskador vilket motsvarar cirka 0,8 % av fallen. I rapporten tillämpas detta kriterium genom att 
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acceptera brandskyddet i en lokal om sannolikheten för slutförd utrymning innan kritiska förhållanden 

uppstår är minst 99 % eller om reglerna för förenklad dimensionering uppfylls.  

3.3 Säkerhetsmarginal 
För att utreda om något av de framtagna brandscenarierna utsätter eleverna för en risk som överskrider 

acceptanskriteriet har tillgänglig utrymningstid jämförts med utrymningstid. Differensen uttrycks som en 

säkerhetsmarginal enligt Ekvation 0 nedan. 

𝐺(𝑡) = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑏     Ekvation 0 

G(t) = Säkerhetsmarginal 

𝑡𝑢  = Tillgänglig utrymningstid (tid till kritiska förhållanden) 

𝑡𝑏  = Utrymningstid 
 
Vidare delas utrymningstiden upp i varseblivningstid, förberedelsetid samt förflyttningstid vilket ger 

ekvation 1 nedan. En negativ säkerhetsmarginal innebär en otillfredsställande utrymning. 

𝐺(𝑡) = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑣 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑒     Ekvation 1 

G(t) = Säkerhetsmarginal 

𝑡𝑢  = Tillgänglig utrymningstid 

𝑡𝑣 = Varseblivningstid 

𝑡𝑓  = Förberedelsetid 

𝑡𝑒  = Förflyttningstid 

3.3.1 Tillgänglig utrymningstid 

Tillgänglig utrymningstid är tiden innan kritiska förhållanden har uppstått i lokalen och utrymning inte 

längre kan ske under acceptabla förhållanden. Kritiska förhållanden uppstår då något av följande kriterier 

överskrids: 

 Temperatur på maximalt 80°C. 

 Strålningsintensitet på maximalt 2,5 kW/m2 eller en maximalt för en person sammanlagd 

upptagen strålningsenergi på 60 kJ/m2 utöver energin från en strålning på 1 kW/m2. 

 Brandgaslagrets höjd på lägst (1,6+0,1*H) meter från den nivå där personer vistas, där H är 

rumshöjden. Detta förutsatt att brandgasen innehåller kritiska värden inom något av de andra 

kriterierna.  

 Siktbarhet på minst 5 meter i brandrummet och 10 meter i utrymningsvägarna. 

 Toxiciteten i luften överskrids då koncentrationen CO < 2000 ppm, CO2 < 5 % eller  

O2 > 15 %. 

(Brandskyddshandboken, 2005) 
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3.3.2 Utrymningstid 

Utrymningstiden ur en lokal beräknas som summan av varseblivningstid, förberedelsetid och 

förflyttningstid, se Figur 5.  

 

Figur 5: Utrymningsförloppets olika faser2. 

Med varseblivningstid menas tiden från att branden startar till att en signal fås om att utrymning ska 

påbörjas, till exempel genom brandlarm eller röklukt. Tiden är beroende av om det finns automatiskt 

brandlarm och om personerna förväntas se branden eller inte (Brandskyddshandboken, 2005).  

Med förberedelsetid menas den tid det tar att förbereda sig för att utrymma, vilken även kallas besluts- och 

reaktionstid2. Förberedelsetiden är den svåraste att uppskatta och den påverkas av flera faktorer, till 

exempel vilka stimuli en person utsätts för eller social påverkan. Exempel på stimuli är brandlarm, 

ringklocka eller talat meddelande, röklukt eller strömavbrott. (Brandskyddshandboken, 2005).  

Social påverkan kan ha en stor inverkan på förberedelsetiden. I många situationer har människor roller 

som de behåller i en utrymningssituation. Till exempel då en lärare står inför en grupp elever och 

brandlarmet aktiveras tenderar gruppen att avvakta tills läraren har agerat. I skolverksamhet är det därför 

viktigt att lärarna är informerade om hur de ska agera vid brand. I förberedelsetiden räknas också tiden det 

tar att samla ihop sina tillhörigheter, ta på sig sina ytterkläder och liknande.2 

Med förflyttningstiden menas den tid som det tar att förflytta sig från aktuell plats till en säker plats, det 

vill säga den tid det tar från att personen börjar gå till dess att den har utrymt lokalen. Förflyttningstiden 

beror på vilken typ av människor som befinner sig i lokalen och deras hjälpbehov. Tiden beror även på 

antalet utrymningsvägar, utrymningsskyltar, om vägledande belysning finns med mera. 

(Brandskyddshandboken, 2005) 

3.4 Hantering av osäkerheter 
I denna riskanalys görs ett antal antaganden och förenklingar av verkligheten. Dessa leder till osäkerheter 

som måste hanteras på något sätt. I rapporten har osäkerheterna delats in i fyra klasser. 

 Osäkerheter kopplade till bristfälliga resurser. 

 Osäkerheter kopplade till antaganden och beslut. 

 Osäkerheter kopplade till matematiska modeller och program. 

 Osäkerheter kopplade till indata. 

(Lundin, 1999) 

                                                      
2 Daniel Nilsson, Teknologie doktor Brandteknik LTH. Föreläsning 2010-02-16. 
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I följande underkapitel förklaras de osäkerheter som återfinns under respektive klass tillsammans med de 

verktyg som finns tillgängliga för att hantera dem. 

3.4.1 Osäkerheter kopplade till bristfälliga resurser 

Bristfälliga resurser utgjordes av att ventilationsritningarna över delar av byggnaden saknades. På de 
ritningar som fanns var information om bland annat luftflöden bristfällig.  

Endast ett platsbesök genomfördes. Detta ledde i vissa fall till otillräcklig dokumentation, vilket gäller 

takhöjder med mera. Problemet löstes oftast med granskning av ritningsunderlag och fotodokumentation. 

En osäkerhet i utrymningssimuleringarna är ritningarna. CAD-ritningar och utrymningsplaner stämmer 

inte överens vilket har orsakat en del diskussioner om vilken som är riktig. Det har dock bedömts att 

utrymningsplanerna stämmer bättre överens med verkligheten så som gruppen minns hur det såg ut från 

platsbesöket. Därför har CAD-ritningarna anpassats efter dessa. 

3.4.2 Osäkerheter kopplade till antaganden och beslut. 

Osäkerheter som är kopplade till riskanalysgruppens antaganden och beslut är generella och därför svåra 

att hantera. Genom hela riskanalysprocessen kan osäkerheter introduceras beroende på ingenjörens val av 

brandscenarier, modeller och arbetsmetodik. Osäkerheter kan även introduceras vid kommunikation av 

resultat. Resultat som inte kan förmedlas på ett bra sätt riskerar att misstolkas och leda till felaktiga beslut 

(Handbok för riskanalys, 2003). För att hantera dessa osäkerheter eftersträvas största möjliga transparens 

genom hela rapporten. Arbetet kommer även genomgå en peer review vilket ger en utomstående 

granskning över de antaganden och modellval som gjorts genom hela riskanalysen. 

3.4.3 Modellosäkerhet 

Alla metoder och program som använts i rapporten är endast modeller av verkligheten. De berättar 

därmed inte alltid hela sanningen. Av de modeller som använts i denna analys är CFAST den som är 

förknippad med störst modellosäkerhet. Enligt Lundin (1999) är det vanligt att modellen överskattar både 

temperaturökning och rökfyllnadstid, vilket innebär att kraven som ställs på brandskyddet i lokalen blir 

högre än vad som anges i acceptanskraven.  

Magnusson med flera uppskattar att beräknad tid till kritiska förhållanden ska ökas med 35 % för att 

modellosäkerheten ska beaktas. Detta är en mycket stor osäkerhet vilket ställer till problem när 

brandskyddet skall optimeras med probabilistiska metoder. I beräkningarna har denna osäkerhet beaktats 

genom att undersöka hur resultaten påverkas när tid till kritiska förhållanden ökas med 35 %. (Magnusson 

et al., 1997 se Olsson och Frantzich, 1999) 

3.4.4 Osäkerheter kopplade till indata och parametrar 

När utrymningssäkerhet analyseras finns ett antal slumpvariabler (stokastiska variabler) som är svåra att 

tilldela ett bestämt värde. Brandens tillväxthastighet, antalet personer som befinner sig i lokalen och 

människors förberedelsetid är exempel på variabler i Ekvation 1 vars osäkerheter måste hanteras. 

𝐺(𝑡) = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑣 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑒     Ekvation 1 

G(t) = Säkerhetsmarginal 

𝑡𝑢  = Tillgänglig utrymningstid (beror på den stokastiska variabeln α, brandens tillväxthastighet). 

𝑡𝑣 = Varseblivningstid (beror på den stokastiska variabeln α, brandens tillväxthastighet). 

𝑡𝑓  = Förberedelsetid (är en stokastisk variabel). 

𝑡𝑒  = Förflyttningstid (beror på den stokastiska variabel som beskriver antalet personer i lokalen). 
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Ingående parametrar i Ekvation 1 tas traditionellt fram genom simuleringar i olika datorprogram som 

beskriver exempelvis rökfyllnad och förflyttningstider. I dagsläget är dessa program deterministiska, vilket 

innebär att de ger endast ett resultat baserat på ett fast värde på varje indatavariabel.  

För att hantera osäkerheter i indata måste en simulering ske för samtliga värden som indatavariablerna kan 

tänkas anta. Eftersom datorprogrammen inte är avsedda för detta måste de ersättas av analytiska uttryck 

som kan spegla modellens resultat. Detta görs med en regressionsanalys, se kapitel 3.4.4.1. 

3.4.4.1 Regressionsanalys 

När ingående parametrar i Ekvation 1 beräknas används program som är framtagna för respektive 

variabel. I fallet med tillgänglig utrymningstid används CFAST vilket ger tid till kritiska förhållanden som 

funktion av främst rumsgeometri och brandens tillväxthastighet. Problemet som uppstår när osäkerheter i 

brandens tillväxthastighet ska hanteras är att tiderna måste kunna beräknas ett stort antal gånger och 

dessutom automatiskt, vilket inte programmen klarar.  

För att lösa detta problem krävs att datorprogrammen ersätts av analytiska uttryck som beskriver den 

tillgängliga tiden för utrymning. Detta görs med hjälp av en regressionsanalys i Excel, se Bilaga F för 

detaljerad beräkningsgång. I CFAST-exemplet ovan kan således tid till kritiska förhållanden beskrivas som 

en matematisk funktion av tillväxthastigheten α. Brandens tillväxthastighet beskrivs i sin tur av framtagen 

sannolikhetsfördelning, se Figur 6. 

 

Figur 6: Sannolikhetsfördelning över brandens tillväxthastighet α. 

Regressionsanalys görs på tillgänglig utrymningstid, varseblivningstid och förflyttningstid. 

3.4.4.2 Monte Carlo-simulering 

När ingående parametrar i Ekvation 1 har ersatts av analytiska uttryck kan osäkerheter i indatavariablerna 

fortplantas till slutresultaten med hjälp av Monte Carlo-metodik.  

𝐺(𝑡) = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑣 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑒      Ekvation 1 

G(t) = Säkerhetsmarginal 

𝑡𝑢  = Tillgänglig utrymningstid 

𝑡𝑣 = Varseblivningstid 

𝑡𝑓  = Förberedelsetid 

𝑡𝑒  = Förflyttningstid 
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Metoden innebär att ett stort antal beräkningar för säkerhetsmarginalen G(t) görs enligt Ekvation 1.  

Värden på de stokastiska indatavariablerna plockas slumpmässigt från respektive sannolikhetsfördelning. 

Tankesättet beskrivs i Figur 7 nedan. 

 

 

Figur 7: Principskiss över Monte Carlo-simulering (International Atomic Energy Agency, 1989) 

Resultatet efter 10 000 beräkningar blir en fördelning över säkerhetsmarginalen G(t) där den del av 

fördelningen som är negativ motsvarar de fall då utrymning inte hinner slutföras innan kritiska 

förhållanden uppnås.(Lundin, 1999) 

För att tillämpa Monte Carlo-metodiken används @Risk som är en programvara framtagen av Palisade 

Corporation. Programmet är en tilläggstjänst i Excel som använder ovanstående metodik för att hantera 

osäkerheter i olika system. 

3.4.4.3 Stressanalys 

För att undersöka hur de mest extrema värdena på indata påverkar resultaten kan verktyget stressanalys i 

@Risk användas. I en stressanalys väljs vilka intervall i fördelningar som ska överrepresenteras i 

beräkningen och på så sätt kan extrema värden väljas att antingen tas med eller inte. Till exempel kan 

värdena 0–90 % väljas att överrepresenteras och extremvärden i intervallet 90–100 % underrepresenteras, 

se Figur 8. 
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Figur 8: Exempel på en stressanalys av fördelning över antal personer i en lokal. 

3.5 Nivåer av osäkerhetsanalys  
De osäkerheter som har identifierats i kapitel 3.4 behandlas i största möjliga grad genom hela rapporten. 

För att optimera osäkerhetsanalysen till respektive scenario har den delats in i två nivåer enligt nedan. Nivå 

1 har fokus på kvalitativa resonemang med stöd från simuleringar och handberäkningar. Denna nivå 

används när scenariot är så komplicerat att dess osäkerheter inte bör hanteras med de kvantitativa metoder 

som finns tillgängliga. Nivå 2 använder sig av samtliga kvantitativa metoder som finns beskrivna i kapitel 

3.4. 

3.5.1 Nivå 1 

På nivå 1 hanteras osäkerheterna deterministiskt genom att det värsta men fortfarande troliga värdet på 

respektive parameter skattas. Stort utrymme lämnas till kvalitativa resonemang och ingenjörsmässiga 

bedömningar. När denna metod används är det viktigt att en diskussion förs kring de osäkerheter som kan 

komma att påverka resultatet. Nivå 1 används då kostnaden för den riskreducerande åtgärden är liten i 

relation till den risk som reduceras. Metodiken används även i de fall där modellosäkerheterna är 

betydande och resultaten från en kvantitativ riskanalys förväntas bli alltför osäkra.  

3.5.2 Nivå 2 

Nivå 2 innebär att probabilistiska riskvärderingsmetoder används. Variablernas osäkerheter hanteras och 

kopplas till deras påverkan på resultatet. Säkerhetsmarginalen beräknas även här enligt Ekvation 1, men 

med indata som representeras av sannolikhetsfördelningar från programmet @Risk, istället för att enstaka 

värden används. Resultaten visar sannolikheten för att alla personer hinner utrymma vid brand i 

byggnaden. Vid denna analys av brandsäkerheten på Västerhöjdsgymnasiet antas att alla tekniska system 

som brandlarm och dörrstängare fungerar vid brand. För att detta antagande skall vara rimligt krävs att 

skolledningen bedriver ett Systematiskt Brandskyddsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778).  



Brandteknisk riskvärdering av Västerhöjdsgymnasiet i Skövde 

 

 

24 
 

  



Brandteknisk riskvärdering av Västerhöjdsgymnasiet i Skövde 

 

 

25 
 

4 Identifiering av brandscenarier 
För att identifiera och analysera möjliga brandscenarier görs en inledande grovanalys över de 

brandscenarier som kan tänkas förhindra en tillfredställande utrymning. I denna grovanalys identifieras 

åtta brandscenarier som rimligen kan uppstå på Västerhöjdsgymnasiet. För att åskådliggöra hur 

sannolikhet och konsekvens varierar mellan de olika scenarierna används en riskmatris, se Figur 9. 

Matrisen är endast en inbördes jämförelse mellan scenarierna och begreppen låg, medel, hög är därför inte 

kvantifierade.  

 

Figur 9: Riskmatris innehållande de nio brandscenarierna som identifierades i grovanalysen. Sannolikhet och 
konsekvens är inte kvantifierade, måtten låg, medel och hög bygger på inbördes jämförelse mellan scenarierna. 

Resonemanget kring riskmatrisen är att de scenarier som befinner sig till vänster och under den tjocka 

linjen i figur 9 kommer inte analyseras vidare. De scenarier som befinner sig över och till höger om linjen 

ska således analyseras djupare. 

4.1 Toalett samt skåp i källarplan 
Enligt statistik är många skolbränder anlagda, se Bilaga D. En sådan anlagd brand skulle kunna startas på 

toaletten. Västerhöjdsgymnasiet har vid ett tillfälle tidigare haft en anlagd brand på just en toalett3. En 

brand i toaletten på källarplan skulle kunna skapa bekymmer då många människor från intilliggande 

klassrum ska utrymma genom en 0,90 meter bred dörr i slutet på korridoren. 

Detta scenario anses ändå ha låg konsekvens då det inte finns mycket brännbart material, toaletterna har 

självstängande dörrar och är utrustade med branddetektorer. 

                                                      
3 Erik Eriksson, Administrativ chef Västerhöjdsgymnasiet. Intervju 2010-02-04 
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En skåpsbrand i källarplan är inte lika sannolik som en brand på toaletten då det inte går att jobba lika 

ostört. Sannolikheten bedöms vara medel. 

Vid brand kan hela korridoren rökfyllas och eventuellt nå kritiska förhållanden. Rökfyllnaden skulle i så 

fall ske via dörröppningarna då det endast finns don för frånluft i toaletterna. Korridoren har tre 

utrymningsvägar varav två är oberoende. Eftersom källarplan är en suterrängvåning kan utrymning även 

ske genom de fönster som klassrummen har, längst ner i Figur 10. Detta bidrar det till att brandscenariot 

får en lägre konsekvens än liknande scenario på en våning utan utrymningsmöjlighet via fönster.

 

Figur 10: Brandcellsgränserna samt utrymningsvägar är markerade i figuren. Rökfylls korridoren kan utrymning från 
klassrum ske genom fönstren längst ner i bild. 

Ett problem som kan tänkas uppstå vid utrymningen är att en av de utrymningsvägar som leder från 

hörsal D genom en kulvert går via korridoren, högst upp i Figur 10. Problemet med denna utrymningsväg 

är att den går i baklås så att de som utrymmer inte kan vända om och gå tillbaka till hörsalen om det skulle 

brinna där kulverten mynnar ut. Denna problematik kan lösas genom att låta dörren vara olåst.  

Bortsett från utrymningen från hörsalen kan konsekvensen för dessa scenarier ses som låg och utrymning 

kan ske tillfredställande vilket gör att dessa scenarier inte studeras vidare. 

4.2 Lärarrum, naturvetenskapliga avdelningen 
Ett brandscenario i detta lärarrum har valts då det ligger på andra våningen och innehåller en stor mängd 

brännbart material, främst eftersom rummet används som lager av skolböcker och teknisk utrustning, se 

Bild 2. I utrymmet finns fem arbetsrum och ett pentry. En brand skulle kunna starta i pentryt och snabbt 

sprida sig vidare till andra rum med hög brandbelastning. Då lärarna har lektioner samtidigt är det ofta 

ingen närvarande som kan upptäcka branden i ett tidigt skede. 



Brandteknisk riskvärdering av Västerhöjdsgymnasiet i Skövde 

 

 

27 
 

 

Bild 2: I Lärarrummet finns det diverse mätutrustning, apparater och böcker, rummet har relativt hög brandbelastning. 

Lärarrummet är en egen brandcell med rökdetektorer, självstängande dörrar till korridoren och en andra 

utrymningsväg till det fria. Lokalen används endast av ett fåtal personer. Dessutom ligger rummet något 

avskilt i byggnaden med endast två föreläsningssalar i direkt anknytning, se Figur 11. Lärarrummet har 

tilluftsdon på golvnivå vilket gör att brandgasspridning via ventilationssystemet kan bortses från. Detta gör 

att sannolikheten för personskador betraktas som låg och scenariot analyseras inte vidare. 

 

Figur 11: Lärarrummet är en egen brandcell och ses till höger i bilden. 

4.3 Matsal 
Matsalen valdes som scenario då den är en samlingslokal med upp emot 1500 besökare per dag. Intill 

matsalen ligger köket där en brand kan tänkas uppstå, sannolikheten för anlagd brand i matsalen är väldigt 

låg då den ständigt är under uppsikt under öppettider. Under besöket noterades att det framför en av de 

tre utrymningsvägarna var uppställt ett matbord för gästerna, se Bild 3. 
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Bild 3: Utrymningsväg som blockeras av några gäster i matsalen. Bilden visar även stora fönster som kan användas 
som utrymningsväg. 

Matsalen är tillsammans med köket en egen brandcell i markplan där tre av fyra väggar har öppningsbara 

fönster som kan användas till utrymning direkt ut i det fria. Lokalen är lätt att överblicka och majoriteten 

av gästerna har god lokalkännedom. I köket där branden kan tänkas uppstå finns handbrandsläckare och 

brandfilt, se Figur 12. Med dessa argument kan sannolikheten och konsekvensen ses som låga och 

scenariot analyseras inte vidare. 

 

Figur 12: Matsalen med köket är en egen brandcell. I köket finns handbrandsläckare och brandfilt. 
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4.4 Café 
Cafeterian, se Bild 4, är placerad i mitt i byggnaden, hus C, i markplan och har plats för ca 100 sittande 

gäster. En brand skulle kunna starta i det lilla köket innanför försäljningsdisken. Vid brand skulle 

korridoren i anslutning till caféet kunna rökfyllas och försvåra utrymningen från de klassrum som ligger 

där. 

 

Bild 4: Längst bort i bilden över caféet syns försäljningsdisken, till höger om den en av utrymningsvägarna. 

Caféet är del av en större brandcell som innefattar två korridorer och flera mindre utrymmen. Från 

brandcellen finns fyra av varandra oberoende utrymningsvägar, se Figur 13. De personer som befinner sig 

i cafeterian bedöms kunna utrymma tillfredställande. De som befinner sig i klassrummen utanför 

brandcellen och kan tänkas behöva utrymma genom korridorerna kan via andra klassrum ta sig till en 

annan utrymningsväg. Brandgasspridning till dessa klassrum kan inte ske då klassrummens ventilation inte 

är sammankopplad med cafeterians. Detta scenario kommer inte att studeras vidare. 

 

Figur 13: Caféet har en utrymningsväg direkt ut i det fria och genom korridorerna finns ytterligare tre av varandra 
oberoende utrymningsvägar. Brandcellsgränserna är markerade. 
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4.5 Kemikalieförråd 
Kemikalieförrådet är ungefär 22 kvadratmeter och ligger i markplan i hus E. I direkt anslutning till 

kemikalieförrådet finns ytterligare förråd för material som används i undervisningen. I kemikalieförrådet 

finns stora mängder brandfarliga, giftiga och frätande kemikalier, se Bild 5, samt gasflaskor innehållande 

kvävgas och vätgas. Den stora kvantiteten brandfarliga och explosiva ämnen gör att ett brandförlopp är 

svårt att uppskatta. En brand i kemikalieförrådet skulle kunna bli explosionsartad och få stora 

konsekvenser.  

 

Bild 5: Kemikalieförrådet på 22m2 är fyllt av kemikalier, brandbelastningen är svår att uppskatta. 

Dörren till förrådet är låst för obehöriga och tydligt märkt, se Bild 6. Förrådet är en egen brandcell men 

dörren är inte självstängande vilket den skall vara för att syftet med brandcell ska fungera. 

Kemikalieförrådets tilluft består av överluft från laborationssalen intill via en kort kanal. Då denna kanal 

inte är utrustad med brandspjäll kommer förmodligen brandgasspridning ske ut i kemisalen om brand 

uppstår i kemikalieförrådet. 

 

Bild 6: Dörren in till kemikalieförrådet från kemisalen är låst och väl märkt med varningsskyltar men saknar 
självstängare. 

Utrymmena angränsande till kemikalieförrådet utgörs av laborationssalar och har gott om 

handbrandsläckare och brandfiltar, se Figur 14. Utrymning kan förutom genom utrymningsvägar ske 

genom fönster då lokalerna ligger i markplan. Fönster finns längs alla fasaddelar och är stora nog för 

utrymning.  



Brandteknisk riskvärdering av Västerhöjdsgymnasiet i Skövde 

 

 

31 
 

De lärare som har tillträde till kemikalieförrådet bör såväl ha god kännedom om brandriskerna som hur de 

ska agera vid brand. De bör även vara utbildade i att kunna hantera dessa risker enligt reglerna för 

systematiskt brandskyddsarbete. 

 

Figur 14: Kemikalieförrådet i mitten, markerat med varningssymbol för gasflaskor, är en egen brandcell. Dörren leder 
ut till en laborationssal som ligger till höger i bilden. 

Sannolikheten för att en brand uppstår i kemiförrådet bedöms vara låg i och med det begränsade tillträdet 

av endast utbildad personal. På grund av explosionsrisken, den höga brandbelastningen och att dörren inte 

är självstängande bedöms konsekvensen vara hög. Åtgärden att installera självstängare och brandspjäll för 

att begränsa konsekvenserna för detta scenario anses vara så enkel att brandscenariot inte analyseras 

vidare. 

4.6 Brand i Bibliotek 
En anlagd brand i biblioteket är inte speciellt sannolik då lokalen har öppen planlösning och är under 

ständig uppsikt. Lokalen har dock hög brandbelastning, se Bild 7. Vid brand kan brandförloppet tänkas nå 

hög effektutveckling.  

 

Bild 7: Biblioteket är en mysig plats för eleverna där brandbelastningen är hög. Till höger utanför bilden är 
huvudentrén och längst bort i bilden skymtas den andra utrymningsvägen. 
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Biblioteket är en egen brandcell som ligger på andra våningsplanet och när det är som mest folk i 

biblioteket bedöms cirka 70 personer vistas där. Utrymningen från biblioteket och de till korridoren 

anslutna klassrummen sker via korridoren, se Figur 15. Från korridoren finns tre av varandra oberoende 

utrymningsvägar via brandklassade trapphus eller till annan brandcell. Det finns ingen risk att brandgaser 

sprids från biblioteket till korridoren via ventilationen då biblioteket har egna till- och frånluftskanaler. 

 

Figur 15: En brand i biblioteket eller i skåp utanför kan komma att rökfylla korridoren innan tillfredställande utrymning 
sker. 

Vid utrymning av biblioteket finns två vägar ut till korridoren. Huvudentrén är en självstängande pardörr 

bestående av två stycken 80 centimeter breda dörrar varav en inte gick att öppna vid platsbesöket. Den 

andra vägen ut är en pardörr med måttet 110 centimeter, denna dörr är ej självstängande vilket den skall 

vara för att biblioteket ska utgöra en funktionsduglig brandcell. 

Problematiken kring detta scenario utgörs av att nödutgången inte har självstängare. Lokalen är lätt 

överblickbar och har två utgångar vilket medför att en utrymning från biblioteket till korridoren antas 

kunna genomföras innan kritiska förhållanden uppstår. Kravet att installera självstängare för att begränsa 

konsekvenserna för detta scenario anses vara så enkelt att brandscenariot inte analyseras vidare. Dessutom 

täcks detta scenario in av brandscenariot i kapitel 4.7. 

4.7 Skåp i korridor utanför bibliotek 
En brand i skåpen utanför biblioteket är ur personsäkerhetsperspektiv värre än en brand i biblioteket. 

Kritiska förhållanden i korridoren skulle kunna ske snabbare än om det brinner i biblioteket och således 

blockera utrymningsvägarna för biblioteket samt anslutna klassrum. 

En brand i skåpen skulle kunna uppstå på grund av ett tekniskt fel i den elcentral som finns placerad i 

korridoren eller genom anlagd brand i något av skåpen. Sannolikheten uppskattas vara medelhög. 

Det är ett stort antal människor som skall utrymma genom samma korridor och brand uppskattas 

innebära medelhöga konsekvenser. Brandscenariot kommer att analyseras vidare i kapitel 7. 
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4.8 Kapprum utanför Hörsal D 
Hörsalen ligger i källarplan och används bland annat för filmvisning och diverse teaterarrangemang. 

Lokalen rymmer 84 sittande personer och totalt uppskattas att det kan befinna sig 100 personer i salen.  

Från de båda ingångarna längst bak leder ett lutande golv ner mot scenen som finns längst ned i lokalen, 

se Bild 8.  

 

Bild 8: Bilden är tagen från en av de två entréingångarna längst bak i hörsalen. Ner till vänster i bilden syns 
utrymningsvägen som går via en trappa, kulvert och korridor ut till det fria. 

En brand skulle kunna uppstå på scenen eller i elektrisk utrustning. Risken för personskador bedöms i 

dessa fall vara låg då det finns tre utrymningsvägar från lokalen. Betydligt värre vore en brand i 

kapprummet och korridoren utanför hörsalen, vilket då skulle blockera två av tre utrymningsvägar från 

hörsalen, se Figur 16. Eftersom dörrarna mot korridoren inte är självstängande finns risken att dessa 

förblir öppna och att brandgaser tillåts strömma in i lokalen. Brandgaser skulle även kunna spridas till 

hörsalen via ventilationssystemet från korridoren. Då ventilationsritningarna inte visar var i korridoren 

tilluftsdonet är placerat kan detta varken bekräftas eller uteslutas.  

 

Figur 16: Branden antas starta i kapprummet högst upp i bilden, vilket leder till att alla måste utrymma genom den 
krångliga utrymningsvägen nere till höger i bilden. Brandcellsgränserna är markerade. 
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Sannolikheten för detta scenario bedöms vara medelhög och konsekvensen hög vilket gör att scenariot 

kommer analyseras vidare i kapitel 5. 

4.9 Korridorer med skåp 
För klassrum på andra våningen samt de klassrum på bottenplan som ligger österut i hus B är korridoren 

den enda utrymningsvägen då fönstren inte kan klassas som utrymningsväg. Konsekvenserna av en brand 

på fel ställe i någon av korridorerna skulle kunna bli hög. Från korridorerna kan brandgasspridning ske till 

de intilliggande klassrummen via ventilationssystemet vilket kan leda till ytterligare problem vid 

utrymningen. 

Då korridorerna liknar varandra i uppbyggnad och problematik har endast en korridor undersökts 

närmare. Korridoren valdes utifrån att den bedömdes ha de bästa förutsättningarna för att klara 

utrymning. Skulle en utrymning inte kunna ske på ett tillfredsställande sätt i denna korridor bedöms det 

inte heller kunna ske i någon av de andra korridorerna. 

Den valda korridoren ligger på andra våningen i hus D och ses i Figur 17. Den bedöms ha bättre 

förutsättningar än övriga korridorer på grund av att det finns fler utrymningsvägar. Detta scenario 

analyseras vidare i kapitel 6. 

 

Figur 17: Ritning över ovanvåningen i hus D. Trapphuset i mitten antas också kunna användas vid utrymning. 
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5 Scenario A – Hörsal 
Detta scenario utförs enligt nivå 1 med stor del kvalitativa resonemang enligt kapitel 3.5.1. Detta eftersom 

modellosäkerheterna är alltför stora vad gäller beräkning av tillgänglig utrymningstid. CFAST har svårt att 

hantera bland annat geometrierna. Det visar sig att enkla åtgärder i form av dörrstängare och brandspjäll 

löser problematiken kring brandsäkerheten. Hörsalens placering i skolan ses i Figur 18. 

 

Figur 18: Hörsalen är markerad och ligger i hus D på källarplan. 

5.1 Dimensionerande brand 
Utanför hörsalen finns ett kapprum där besökare hänger av sina ytterkläder. Försök gjorda på kapprum 

visar att branden tillväxer extremt fort, med ett α-värde motsvarande ungefär 0,4 kW/s2 (Johansson, 

2004). Detta kan sättas i relation med att en brand som klassas som ”ultra fast” har ett α-värde på 0,19 

kW/s2. En brand i kapprummet skulle få en snabb effektutveckling. En kurva över hela brandförloppet 

redovisas i Johanssons rapport (Johansson, 2004) och denna ses i Diagram 1. Den maximala 

effektutvecklingen uppmättes till cirka 4 MW (Johansson, 2004). 

 

Diagram 1: Uppmätt effektutveckling från en garderobsbrand (Johansson, 2004). 
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Då branden i försöket hade fri tillgång till syre och detta inte är fallet vid brand i kapprummet utanför 

hörsalen bedöms tillväxthastigheten ske något långsammare än i Johanssons fall. ”Ultra fast” bedöms vara 

ett troligt värde. Då det är svårt att säga exakt vilka material det är som brinner och hur mycket det finns 

av varje material bedöms en maximal effektutveckling på 4 MW enligt Johanssons försök (Johansson, 

2004) vara rimlig. 

5.2 Tid till kritiska förhållanden 
Tiden till kritiska förhållanden simuleras i CFAST. Eftersom tiden beror på när dörren ut till korridoren 

öppnas för att folk ska utrymma har detta byggts in i simuleringen. Det antas att dörren öppnades 1 minut 

efter att branden startat, då de första personerna antas vilja lämna hörsalen. Denna tid är av mindre 

betydelse då det är tiden det tar från att dörren öppnas tills att det blir kritiska förhållanden i hörsalen som 

är den intressanta. Tiden stämmer dock överens med de framtagna tiderna för varseblivning samt 

förberedelse, se kapitel 5.3.1 och 5.3.2.  

Då CFAST endast kan hantera geometrier i form av rätblock förenklades hörsalens geometri för att passa 

programmet, se Figur 19. Det lutande golvet togs bort och lades som rakt vid den lägsta punkten. 

  

Figur 19: Hörsalens geometrier i CFAST. Längst ner till vänster ses scen och längst upp till höger kapprummet med 
markerad brand. 

Då geometrierna för takpartiet stämmer väl överens med verkligheten och brandgaserna strömmar in i den 

övre delen av rummet bedöms denna förenkling inte påverka brandgaslagrets höjd i ett inledande skede.  

CFAST har fördefinierat en garderobsbrand som ses i Diagram 2. Formen på denna är så gott som 

identisk med den uppmätta effektutvecklingen från en garderobsbrand, se Diagram 1 (Johansson, 2004). 

Skillnaden mellan kurvan i CFAST och Johanssons (2004) kurva är att tillväxthastigheten sker 

långsammare i garderobsbranden i CFAST. Detta stämmer bra med de tidigare gjorda antagandena i 

kapitel 5.1, att brandens tillväxthastighet sker något långsammare i kapprummet utanför hörsalen än i 

Johanssons experiment 2004. Därför används den fördefinierade garderobsbranden vid simuleringarna. 

För ytterligare indata, se Bilaga E. 
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Diagram 2: Garderobsbrand enligt CFAST. Att jämföra med den experimentellt uppmätta effektkurvan från Johanssons 
(2004) försök, se Diagram 1. 

Tiden till kritiska förhållanden simulerades till 3 minuter från brandens start eller 2 minuter efter att 

dörren öppnats. 

Tiden det tar till kritiska förhållanden när dörren väl är öppnad beror på vilka kriterier som väljs för 

brandgaslagrets höjd då sikten i brandgaslagret är kritisk under hela förloppet och temperaturen aldrig når 

de kritiska 80 °C. De kriterier som valts bygger på en antagen medeltakhöjd på 3,5 meter. Ekvationen 

1,6+0,1*H, enligt kapitel 3.3.1 ger sedan den kritiska höjden för brandgaslagret. 

5.2.1 Ventilation 

Ventilationen i hörsalen är uppbyggd med tilluftsdon vid scen och frånluftsdon i taket. Då hörsalens 

ventilation är sammankopplad med övriga lokaler på källarplan i hus D kan spridning av brandgaser ske 

via tilluftssystemet om tryckuppbyggnaden är tillräckligt stor. Tilluftsdonet i korridoren går ej att lokalisera 

på ventilationsritningar varför det inte går att avgöra om brandgaser från en brand i kapprummet kan 

spridas till hörsalen. Ventilationsritningar över hörsalen kan ses i Bilaga G. 

5.3 Utrymning av hörsal 
I en utrymningssituation från hörsalen finns det tre utgångar att välja mellan. Dels två utgångar längst bak 

i lokalen som leder till trapphuset upp till markplan, dels en utrymningsväg vid scen som går via en kulvert 

till hus B.  

Utgångarna längst bak används som entré för de gäster som besöker föreställningen och blir därför 

naturliga förstahandsval som utrymningsväg. En brand i garderoben skulle dock blockera båda dessa 

utrymningsvägar. Dessutom brukar de genomlysta utrymningsskyltarna täckas över på grund av att ljuset 

från dem upplevs störa scenbelysningen4. Detta gör att det kan ta extra tid att lokalisera utrymningsvägen 

nere vid scen. 

                                                      
3 Erik Eriksson, Administrativ chef Västerhöjdsgymnasiet. Intervju 2010-02-04 
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Bild 9: Den vänstra bilden visar hörsalen sedd från läktaren. Till höger ses trappan i utrymningsvägen från hörsalen. 
Trappan leder upp till en kulvert som mynnar ut i källaren i hus B.  

Kulverten nås via dörren som ses längst ned till vänster i Bild 9. Dörren saknar dörrstängare och leder 

vidare till två mindre rum. Första rummet är ett genomgångsrum, i andra rummet finns en ståltrappa som 

leder till kulverten, se högra delen av Bild 9. Vid platsbesöket uppfattades inte denna utrymningsväg som 

inbjudande.  

5.3.1 Varseblivningstid 

Då personerna i hörsalen inte ser om det börjar brinna i kapprummet utanför sätts varseblivningstiden till 

detektionstiden. För att bestämma varseblivningstiden användes inledningsvis programmet Detact-T2. 

När tiden från Detact jämfördes med rökfyllnaden i lokalen vid samma tidpunkt insågs att detektion måste 

ha skett vid ett tidigare skede eftersom rummet var helt rökfyllt. Efter konsultation med Fredrik Nystedt, 

teknisk licentiat Brandteknik LTH, antas istället detektion ske vid den tidpunkt då ett 2 decimeter tjockt 

brandgaslager har byggts upp i kapprummet. Detta sker väldigt snabbt, någonstans mellan 0 och 10 

sekunder. Tiden till detektion sätts till 10 sekunder.  

5.3.2 Förberedelsetid 

Försök gjorda på biografer visar att förberedelsetiden ligger mellan ungefär 10 och 50 sekunder (Frantzich, 

2000). En hörsal är till geometrin och användning väldigt lik en biografsalong och en utrymningssituation 

antas därför ske på samma sätt som i en biograf. Förberedelsetiden antas vara så gott som avslutad när 

dörren ut i korridoren öppnas och rök väller in i hörsalen. Detta anses ge ett smalare tidsspann för 

förberedelsetiden gentemot de uppmätta tiderna från försök i biografsalong. Förberedelsetiden sätts till 

det något konservativa värdet 40 sekunder. Då bedöms de första personerna ha reagerat och öppnat 

dörren. 

5.3.3 Förflyttningstid 

För att beräkna förflyttningstiden har simuleringsprogrammet Simulex använts.  

Hörsalen rymmer 84 sittplatser och används bland annat till filmvisning och teater. Vid en 

teaterföreställning befinner sig personer på scen och rimligen kan det därför vistas nästan 100 personer i 

lokalen vid ett tillfälle. Simuleringen är gjord med 94 personer då detta representerar en full hörsal med 10 

människor på scen. Personerna placerades ut enligt Figur 20. 
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Figur 20: Personernas utplacering vid  Figur 21: Köbildning vid simulering av 
simulering av utrymning via nödutgång  utrymning via nödutgång från hörsalen. 
från hörsalen.    

I det valda scenariot är de bakre dörrarna blockerade då det brinner i kapprummet utanför. Samtliga 

personer tvingas därför ut genom nödutgången bredvid scen vilket resulterar i köbildning, se Figur 21. 

Simuleringen bygger på en plan lokal då höjdskillnader i ett rum inte går att skapa i Simulex. Detta medför 

osäkerheter i form av gånghastighet och avstånd.  

Förflyttningstiden simulerades till cirka tre minuter. En hanberäkning enligt Ekvation 2 och 3 gjordes för 

att kontrollera simuleringens resultat. 

𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
𝐿

𝑣
    Ekvation 2 

𝑡𝑑ö𝑟𝑟 =
𝑁

𝐵𝑓
    Ekvation 3 

N = Antalet personer 

v = Aktuell gånghastighet 

L = Avstånd till utgång 

B = Dörrens bredd 

f = Dimensionerande personflöde 

(Brandskyddshandboken, 2005) 

I fallet förväntas köbildning ske nästan direkt och tiden för att passera dörrar och spiraltrappa blir 

begränsande faktorer. Tiden att passera en dörr för 94 personer beräknas till 195 sekunder, drygt tre 

minuter med en dörrbredd på 0,8 meter och ett personflöde på 0,6 personer per sekund. Värdet på 

personflöde är taget från Brandskyddshandbokens (2005) utrymningsberäkningar för okända dörrar, där 

flödet kan antas vara 0,75 personer per sekund och meter dörrbredd. Skillnaden mellan simulering och 

handberäkning är försumbar vilket validerar resultatet. 
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5.4 Resultat  
Säkerhetsmarginalen beräknas enligt Ekvation 1. 

𝐺(𝑡) = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑣 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑒    Ekvation 1 

G(t) = Säkerhetsmarginal 

𝑡𝑢  = Tillgänglig utrymningstid 

𝑡𝑣 = Varseblivningstid 

𝑡𝑓  = Förberedelsetid 

𝑡𝑒  = Förflyttningstid 
 
Eftersom det är först när dörren öppnas som hörsalen påverkas av branden i och med att brandgaser 

väller in är det tiden från dörröppning till kritiska förhållanden som undersöks. Denna tid jämförs sedan 

med förflyttningstiden eftersom antagandet görs att förberedelsetiden är slut när dörren öppnas och 

brandgaserna strömmar in. Den tillgängliga utrymningstiden blir då tid till kritiska förhållanden enligt 

simuleringarna minus tid till dörröppning. Då denna sattes till en minut ser de analyserade tiderna ut som 

följer. 

𝑡𝑢  = 2 minuter (3 minus 1 minuter) 

𝑡𝑒  = 3 minuter 

Detta ger en säkerhetsmarginal på 

2 − 3 = −1 minut 

Utrymning kan inte ske tillfredsställande i dagsläget. Åtgärder krävs. 

5.5 Diskusson och åtgärdsförslag 
Resultaten från simuleringarna i CFAST visar att det tar 3 minuter innan det blir kritiska förhållanden i 

hörsalen. De kritiska förhållandena är helt beroende på efter hur lång tid dörren ut i korridoren öppnas. 

Då denna tid sattes till 1 minut tar det 2 minuter från att dörren öppnats tills kritiska förhållanden är 

uppnådda.  

Temperaturen på brandgaserna i hörsalen överstiger aldrig 80 °C vilket beror på att programmet antar att 

när brandgaserna strömmar in genom dörren breder de direkt ut sig över hela taket. Detta resulterar i att 

brandgaserna kyls drastiskt. Det är dock inte rimligt att det ser ut så i verkligheten. I en verklig situation 

hade det blivit stora mängder varma brandgaser precis vid dörren och mindre mängd svalare brandgaser 

längre in i rummet. Detta innebär att kritiska förhållanden kan nås tidigare i den övre delen av hörsalen. 

När dörren öppnas efter en minut har brandgaserna en temperatur på ungefär 80 °C och beroende på när 

dörren öppnas varierar temperaturen på de brandgaser som strömmar in i hörsalen. Efter en och en halv 

minut ligger temperaturen på över 100 °C. Detta medför att personen som öppnar dörren antagligen inte 

tänker på att stänga den igen. Att dörren öppnas för utrymning då brandlarmet ljuder går inte att undvika 

då detta är den väg som normalt används för att ta sig in och ut ur lokalen. Däremot går det att förhindra 

att större mängder brandgaser tillåts strömma in i hörsalen genom att montera dörrstängare på de dörrar 

som leder ut i korridoren. 

Modellosäkerheter finns på grund av hörsalens geometri. Eftersom CFAST bara kan hantera rätblock var 

hörsalens geometri tvungen att ändras. Detta medför osäkerheter då den totala volymen på hörsalen blev 

betydligt större när golvet placerades på den lägsta verkliga nivån. Dock blev den övre delen av rummet, 

där brandgaserna spred ut sig, inte påverkad av detta utan behöll sin verkliga geometri. 
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Inte heller det andra använda programmet, Simulex, kan hantera ett sluttande golv utan även vid 

simuleringar av förflyttningstid antogs golvet vara rakt. Då Simulex har olika gånghastigheter för trappor 

och plant golv kan detta ha gjort att människorna gick snabbare än de skulle ha gjort i verkligheten. Detta 

bedöms dock inte ha gjort någon större skillnad då människorna ändå får stå och vänta på att gå ut genom 

nödutgången. Det spelar då ingen roll om de når kön några sekunder tidigare eller senare än de skulle ha 

gjort i verkligheten. 

Även den simulerade branden medför givetvis osäkerheter. Det går aldrig att förutse ett brandförlopp 

exakt och trots att den använda branden bygger på försök behöver en brand i kapprummet inte bli precis 

så. Maxeffekten kan variera beroende på vilka material de jackor som brinner består av och även sikten är 

beroende av detta. 

Den framräknade säkerhetsmarginalen blir -1 minut vilket innebär att personer inte hinner utrymma innan 

kritiska förhållanden uppnås i hörsalen. Även om tiden till kritiska förhållanden skulle ökas med 35 % 

enligt Magnusson et al. (1997) se Olsson och Frantzich (1999) blir säkerhetsmarginalen negativ, i detta fall 

-18 sekunder. Att öka tiden till kritiska förhållanden rekommenderar de på grund av de modellosäkerheter 

som finns i CFAST. Trots denna ökning är säkerhetsmarginalen fortfarande negativ vilket visar att 

åtgärder bör genomföras.  

För att säkerställa en säker utrymning från hörsalen trots en brand i kapprummet ska dörrstängare 

installeras på de båda dörrar som leder ut i korridoren, se Figur 22. Detta gör att endast en mindre mängd 

brandgaser tillåts strömma in i hörsalen i samband med att dörren öppnas för utrymning. För att också 

förhindra att brandgaser kan strömma in i hörsalen via ventilationssystemet kan ett brandspjäll installeras i 

tilluftssystemet i gränsen till hörsalen. Eftersom tilluftsdonet i korridoren inte har kunnat lokaliseras kan 

inga andra åtgärdsförslag rörande ventilationen motiveras. Då de befintliga utrymningsskyltarna ofta täcks 

över då det är föreställning i hörsalen på grund av att de upplevs ge ett störande ljus bör dessa bytas ut. 

Istället rekommenderas utrymningsskyltar med så kallad ledbelysning. 

 

Figur 22: I figuren visas de dörrar som bör förses med självstängare. 
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6 Scenario B – Korridorsbränder 
Detta scenario analyseras enligt nivå 2 vilket innebär kvantitativa beräkningar, se kapitel 3.5.2. Då 

korridorerna är utrymningsvägar skulle en brand i en korridor försvåra utrymningen från de klassrum som 

ligger längs korridoren. För klassrummen på andra våningen samt de klassrum på bottenplan som ligger 

österut i hus B är korridoren enda utrymningsväg.  

 

Bild 10: En typisk korridor i skolan har skåp längs ena eller båda långsidorna. Korridoren är ofta den enda 
utrymningsvägen från de klassrum den ansluter till. 

Fönstren i klassrummen är ej brukbara som utrymningsväg eftersom de är belägna så högt över marken att 

en person inte kan förväntas utrymma utan hjälp. Eleverna är dessutom för många för att alla skall kunna 

vänta på hjälp från räddningstjänsten. (Brandskyddshandboken, 2005) 

Korridorerna liknar varandra i uppbyggnad och problematiken är därför densamma för alla. Detta 

möjliggör att endast korridoren i hus D analyseras, se Figur 23 nedan. 
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Figur 23: Korridoren som är markerad ligger i hus D på det andra våningsplanet. 

Den valda korridoren, på andra våningen i hus D, liknar de flesta raka korridorerna i skolan och 

korridoren är den enda utrymningsvägen från anslutande klassrum. Från korridoren kan utrymning ske 

från båda kortsidorna samt från mitten och dörrbredderna i utrymningsvägarna är bredare än i flera andra 

korridorer. Om tillfredställande utrymning inte kan ske genom denna korridor kan det inte heller 

genomföras i flera andra korridorer. 

Det kommer visa sig att åtgärder i form av brandklassade avskiljande väggar med tillhörande dörrar 

kommer lösa brandproblematiken i korridorerna samt klassrummen. Dessutom berörs flera andra 

korridorer i skolan av detta åtgärdsförslag. 

6.1 Dimensionerande brand 
Samtliga korridorer i skolan har skåp för eleverna längs ena eller båda sidorna. Skåpen i korridorerna är 

helt i trä och eleverna förvarar sina skolböcker och ytterkläder i skåpen. I de korridorer som studeras i 

detta scenario finns uppskattningsvis ett femtiotal skåp. Skåpen är inte bara till för eleverna utan innehåller 

också el- och nätverkscentraler med kablage och dylikt, se Bild 11. En brand skulle kunna uppstå på grund 

av elfel eller att någon tänder eld på ett skåp eftersom en del av de bränder som inträffar i skolor är 

anlagda, se Bilaga D.  
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Bild 11: Bilden till vänster visar ett olåst skåp som skulle kunna bli föremål för en mordbrännare. Till höger ses en 
nätverkscentral med massor av kablar. 

Skåpen är av materialet furu som har förbränningsvärmet ∆Hc = 19500 kJ/kg och pyrolyseringsvärmet 

∆Hg = 1800 kJ/kg (SFPE, 2002). 

Förbrinntiden för träbränder beror på hur antändningen ser ut. Då det är troligt att brand i skåp är anlagd 

antas det att papper och skräp antänds. Det kan tänkas att ett tomt skåp fylls med diverse skräp och 

papper. Den initiala branden approximeras till en påse med papper och skräp. Försök har gjorts på 

soppåsar och papperskorgar, generellt saknar dessa bränder en förbrinntid och har en snabb tillväxt. En 

påse med 1,7 kg papper och skräp utvecklar en ungefärlig maxeffekt på 130 kW inom loppet av en minut, 

vartefter en snabb avsvalningsfas inleds (Särdqvist, 1993). Förbrinntiden för skåpet ersätts av detta korta 

brandförlopp och träskåpens tillväxtfas antas starta samtidigt som papperskorgens, det vill säga helt utan 

förbrinntid. 

Eftersom rapporten endast behandlar brandens inledande skede är maxeffekten inte av stor betydelse. För 

att ändå få något riktmärke studerades ett försök som har gjorts på en bokhylla som då utvecklade en 

maxeffekt på cirka 900 kW (Särdqvist, 1993). Flera skåp placerade bredvid varandra antas motsvara en 

bokhylla och få en maxeffekt på cirka 900 kW. Det bedöms att fyra skåp motsvarar en bokhylla. Då det 

finns ungefär 15 skåp i en grupp uppskattas den totala maxeffekten av en brand i skåpen till ungefär 3 

MW.  

Effektutvecklingen antas tillväxa enligt 𝑄 = 𝛼𝑡2 vilket är ett rimligt antagande för trämöbler och andra 

typer av träkonstruktioner. Tillväxthastigheten α för trämöbler varierar mellan ”slow” och ”fast” beroende 

på konstruktion. Kompakta trämöbler brinner långsammare än luftigare konstruktioner. (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

6.1.1 Sannolikhetsfördelning 

Då detta scenario utförs enligt nivå 2 tas en sannolikhetsfördelning över möjliga α-värden fram. För att ta 

fram denna fördelning har ett antal empiriska försök granskats. 
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I ett försök brinner travade böcker i en form av trähylla, se Bild 12 nedan. Tillväxthastigheten i detta fall 

uppskattas till 0,012 kW/s2. (Bwalya, 2005)

 

Bild 12: Försöksuppställning för böcker i trähylla. (Bwalya, 2005) 

Det andra försöket som har undersökts var ett försök då en byrå brinner, se Bild 13. Tillväxthastigheten 

beräknades till 0,011 kW/s2. (NIST, 2010)  

 

Bild 13: Försöksuppställning från försök med en byrå. (NIST, 2010) 

Ett sista försök som har studerats är en 19 kg tung bokhylla med måtten 0,64 m * 0,38 m * 1,22 m lastad 

med papper i plastmappar. Denna har en tillväxthastighet på 0,028 kW/s2 (Särdqvist, 1993). Mängden 

plast i bokhyllan är inte redovisad, vilket gör att detta försök anses som mer osäkert. 

Alfavärden redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1: Sammanställning av α-värden från olika försök. 

Uppställning α-värde [kW/s2] 

Försök 1 0,012 

Försök 2 0,011 

Försök 3 0,028 

 

För att kunna motivera en detaljerad sannolikhetsfördelning krävs god tillgång på försöksdata. Trots att 

stor möda lagts ned att försöka hitta ett större antal värden har inte fler jämförbara experiment hittats. De 

försök som har granskats ger ändå ett rimligt intervall som α-värdet bör ligga inom. Fredrik Nystedt 
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skriver i sin rapport Brandscenarier och dimensionerande bränder (2010) att verifiering av 

utrymningssäkerheten på skolor inte bör ske med en dimensionerande brand vars tillväxthastighet 

understiger 0,012 kW/s2. Detta värde rekommenderas vid en deterministisk analys där punktvärden 

används, vilket kan tolkas som att bränder i dessa lokaler ofta understiger snarare än överstiger detta 

värde. Med ovanstående intervall och Fredrik Nystedts rapport som grund kan en ingenjörsmässig 

bedömning göras, vilket medför en triangulär fördelning med mest troligt värde på 0,012, minvärde 0,004 

och maxvärde 0,03 kW/s2, se Figur 24. Att maxvärdet och minvärdet väljs utanför de uppmätta värdena 

beror på att det inte är troligt att försöken har lyckats pricka det mest osannolika extrema värdena.  

 

Figur 24: Fördelning över brandens tillväxthastighet. 

6.2 Tid till kritiska förhållanden 
Tid till kritiska förhållanden simuleras i CFAST för ett antal bränder med olika tillväxthastighet. 

Geometrierna som byggts i programmet är en korridor uppdelad i fyra sektioner för att ta hänsyn till 

programmets begränsningar, se Figur 25. För ytterligare information om indata se Bilaga E. 

 

Figur 25: Geometrier som byggts upp med CFAST, korridoren är uppdelad i flera celler för att ta hänsyn till 
transporttider. I figuren finns markerat var branden startar. 
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Regressionsanalys i Excel ger ett analytiskt uttryck för utrymningstiden som funktion av brandens 

tillväxthastighet α, se Diagram 3 samt Bilaga E. Kritiska förhållanden uppstår på grund av brandgaslagrets 

höjd och sikten i brandgaslagret. Sannolikhetsfördelningen för α finns beskriven i kapitel 6.1.1 . 

 
Diagram 3: Tid till kritiska förhållanden i korridor som funktion av α-värden. 

6.2.1 Ventilation 

Ventilationen i korridor D består av ett tilluftsdon som är placerat i mitten av taket. Frånluften går ut 

genom två don, en på varje sida av tilluftsdonet. Vid en brand i korridoren kan brandgasspridning ske till 

klassrummet Forum, se Figur 26, då det ligger nedströms i tilluftssystemet. Klassrummet Ceberum ligger 

uppströms från korridoren sett. En brand i Ceberum skulle dock inte medföra att brandgaser sprids ut i 

korridoren då tilluftsdonen är placerade i golvnivå. En eventuell spridning skulle i så fall ske först när hela 

klassrummet är rökfyllt. För ventilationsritningar, se Bilaga G. 

 

Figur 26: I bilden ses klassrummen Forum och Ceberum samt bildsal och övriga utrymmen i korridoren i hus D. 
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6.3 Utrymningstid 
I detta kapitel behandlas utrymningstid för korridor i hus D. Det kräver en bestämning av varselblivnings-, 

förberedelse- och förflyttningstid . 

6.3.1 Varseblivningstid 

Som varseblivningstid används tiden till detektion på grund av att personerna inte befinner sig i 

brandrummet och därför inte ser branden. Att brandlarmet aktiveras blir då den första indikationen på 

brand.  

Samtliga utrymmen i skolan är utrustade med detektorer för brand. Det finns både joniserade och optiska 

detektorer i korridorerna och detektion antas ske när brandgaserna når detektorn. Avstånden mellan 

detektorerna är ungefär 20 meter. Detta betyder att brandgaserna som längst måste transporteras 10 meter 

innan de når en detektor.  

Detektionstiden tillika varseblivningstiden bestäms med hjälp av CFAST, se kapitel 5.3.1. Denna tid beror 

främst på brandens tillväxthastighet och en regressionsanalys har därför gjorts, se Bilaga E. Resultatet blir 

ett uttryck som beskriver detektionstiden som funktion av brandens tillväxthastighet, α, se Diagram 4.  

 

Diagram 4: Detektionstiden för brandlarm i korridor som funktion av α-värden. 

6.3.2 Förberedelsetid 

Förberedelsetiden är svårbestämd och varierar beroende på situationen. Rekommendationer för 

förberedelsetid är kring en minut i lokaler där personer förväntas ha viss lokalkännedom, som till exempel 

skolor (Frantzich, 2001). I detta fall valdes att försöka hitta mer detaljerad information eftersom det inte är 

helt tydligt om förhållandena vid den framtagna rekommendationen passar en skolmiljö och för att 

undvika att allför konservativa värden används.  

I försök som gjordes under mitten av 80-talet i föreläsningssalar på Portsmouth Polytechnic i England, 

analyserades bland annat förberedelsetid. Vid försöket befann sig drygt 100 personer i lokalen och lärarna 

var innan försöket informerade om att de, när brandlarmet började, skulle meddela eleverna om att 

utrymma lokalen. I rapporten delas utrymningstiden upp i ”time to start” och ”time to move”, varpå den 

första definieras som den tid då personer började förflytta sig från det att larmsignal påbörjats, vilket är 

analogt med förberedelsetid. I artikeln redovisas medelvärden av förberedelsetiden som var drygt 30 

sekunder av två utförda försök (31,7 och 33,2 sekunder). Att endast medelvärden redovisas är olyckligt 

eftersom information om eventuella avvikelser inte förs fram och personer som tar längre tid på sig inte 

framgår. (Sime et al. 1992) 
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Det ger ändå en viss fingervisning om vad förberedelsetiden kan vara i ett klassrum. Problemet är att det 

är svårt att veta om läraren verkligen anvisar eleverna att utrymma lokalen.  

Tydligt är i alla fall ett behov av en osäkerhetsanalys och värden mellan 30 sekunder och 1 minut anses 

vara troliga. Något mest troligt värde i intervallet är svårt att uppskatta och därför väljs att indata 

representeras av en uniform fördelning med 30 sekunder som minsta värde och 60 sekunder som högsta 

värde, se Figur 27. 

 

Figur 27: Vald fördelning över förberedelsetiden för scenariot i korridor i hus D. 

6.3.3 Förflyttningstid 

Förflyttningstiden simuleras i Simulex för olika antal människor i klassrummen. Regressionsanalys i Excel 

ger ett analytiskt uttryck för utrymningstiden som funktion av antalet människor i lokalerna, se Bilaga E 

för mer information kring regressionsanalysen.  

I simuleringen tas ingen hänsyn till att det i verkligheten också skulle finnas personer på bottenplan och i 

de brandceller som angränsar till de studerade utan endast utrymning från södra delen av plan 2 i hus D 

studeras. I verkligheten skulle dessa ytterligare personer kunna påverka utrymningen så att det tar något 

längre tid. 

För att kunna ta fram en sannolikhetsfördelning över hur många människor som vistas i lokalerna 

kontrollerades lokalernas bokningsschema och skolans administrative chef Erik Eriksson ombads göra en 

bedömning över nyttjandegraden. De lokaler som simulerats i Simulex är de lokaler vars enda 

utrymningsväg är via korridoren och ses markerade i Figur 28. 

I ett tidigt skede i ett brandförlopp kan det tänkas att även personer från andra delar av byggnaden 

använder korridoren som utrymningsväg vilket kan innebära en längre förflyttningstid för berörda 

personer i de markerade lokalerna. Däremot visar det sig att när förflyttningstiden väl börjar är 

förhållandena i korridoren sådana att den vägen inte kommer att vara en inbjudande utrymningsväg. 



Brandteknisk riskvärdering av Västerhöjdsgymnasiet i Skövde 

 

 

51 
 

 
Figur 28: Figurer över korridoren i hus D. Till vänster ses hur personer placerades vid simuleringarna i Simulex. 
Figuren till höger visar köbildningen vid utrymning av 85 personer. 

Antalet som kan befinna sig i dessa lokaler bedöms vara mellan 40 och 100 personer. Med resonemanget 

att det i klassrummen Forum och Ceberum undervisas klasser om cirka 25 personer och att det normalt är 

cirka 20 personer i Bildsalen med tillhörande materialutrymme, totalt 70 personer, se Figur 28. En 

skjutvägg används i vissa fall i Forum vilket delar upp klassrummet med möjlighet till 20 personer i varje 

del. 5 

  

Figur 29: I bilden ses utrymningsplanen för den undersökta korridoren. Klassrummen Forum, Ceberum och Bild 
utryms via korridoren.  

Ett mest troligt värde på antalet personer i de markerade lokalerna bedöms vara 70 personer, det vill säga 

att undervisning sker i samtliga klassrum. I vissa fall används skjutvägg vilket innebär ytterligare ett 20-tal 

personer. Dessutom kan enstaka personer finnas i de grupprum som finns i anslutning till klassrummen. 

Maximalt kan det vistas cirka 100 personer i lokalerna.  

                                                      
5 Erik Eriksson, Administrativ chef Västerhöjdsgymnasiet. Mailkontakt 2010-04-18 
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För att motivera en sannolikhetsfördelning redovisas olika intervall av personer med tillhörande 

sannolikhet i Tabell 2. Sannolikheterna är inte kvantifierade utan är endast en inbördes jämförelse.  

Tabell 2: Antal personer i de rum som utrymmer via korridor D samt inbördes sannolikhet. 

Antal personer Sannolikhet 

40–50 Osannolik 
50–60 Sannolik 
60–80 Mycket sannolik 
80–90 Sannolik 
90–100 Osannolik 

 

Persontätheten bygger på bedömningar och innehåller därför osäkerheter. Den representeras av en 

triangulär fördelning, se Figur 30. 

 

Figur 30: Antalet personer i lokalerna uttrycks med en triangulär sannolikhetsfördelning. 

6.4 Resultat 
De fyra parametrarna tillgänglig utrymningstid, varseblivningstid, förberedelsetid samt förflyttningstid 

simuleras i @Risk. Med hjälp av dessa beräknas säkerhetsmarginalen enligt ekvation 1. 

𝐺 𝑡 = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑣 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑒     Ekvation 1 

Resultaten redovisas i form av en sannolikhetsfördelning från programmet @Risk, se Figur 31. 

Fördelningen visar sannolikheten för att alla personer i lokalerna hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstår. Det är viktigt att inse att denna analys inte behandlar antalet skadade eller hur svårt 

de skadas, utan endast sannolikheten för att personer hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår. 
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Figur 31: Sannolikheten för att alla personer hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår är 0.2% 

Sannolikheten för tillfredställande utrymning är 0.2 %, att jämföra med acceptanskriteriet 99 %. Resultaten 

pekar på allvarliga brister i brandskyddet och rekommenderade åtgärder lämnas längre fram i kapitlet.  

6.5 Känslighets- och osäkerhetsanalys 
I detta avsnitt redovisas resultat från känslighets- och osäkerhetsanalysen. Osäkerhetsanalysen visar att när 

hänsyn tas till modellosäkerheter kvarstår kravet på åtgärder. Även en stressanalys då de mest extrema 

värdena på indata tas bort visar att åtgärder krävs. 

6.5.1 Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen kontrolleras vilka parametrar som påverkar resultatet mest och vad som händer när 

viss data stressas. Tornadodiagrammet nedan visar att variabeln förberedelsetid påverkar mer än antalet 

personer och tillväxthastigheten, se Figur 32. Det innebär att förberedelsetiden är den variabel som det är 

viktigast att hitta mer detaljerad information om. Tyvärr beror förberedelsetiden på väldigt många 

parametrar vilket gör den svår att bestämma6.  

 

Figur 32: Känslighetsanalys över parametrarna förberedelsetid, antal personer och tillväxthastighet. 

                                                      
6 Daniel Nilsson, Teknologie doktor Brandteknik LTH. Föreläsning 2010-02-16. 
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6.5.2 Modellosäkerheter 

Resultat från simulering med hänsyn till modellosäkerheter, enligt kapitel 3.4.3, ses i Figur 33. Då 

tillfredsställande utrymning sker i ungefär 44 % av fallen kvarstår slutsatsen att åtgärder krävs. 

 

Figur 33: Sannolikheten att alla personer hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår är 43,5 %. 

6.5.3 Stressanalys 

De resultat som har presenterats bygger på att sannolikhetsfördelningarna över brandens tillväxthastighet, 

lokalernas persontäthet och förberedelsetiden stämmer. För att kontrollera hur resultatet påverkas om 

värdena på indatafördelningarna har överskattats, görs en stressanalys över samtliga fördelningar. 

 För att vara konsekvent stressades alla parametrar med 10 % vilket i praktiken innebär: 

 Brandens högsta tillväxthastighet minskas med 25 %. 

 Det högsta personantalet minskas med 17 %. 

 Den längsta förberedelsetiden minskas med 10 %. 

Detta redovisas i Figur 34–36.  

 

Figur 34: Den största tillväxthastigheten har minskat från 0,03 till 0,023 kW/s2. 
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Figur 35: Det högsta personantalet har minskat från 100 till 86 stycken. 

 

Figur 36: Den längsta förberedelsetiden minskas från 60 till 57 sekunder. 

Resultatet från stressanalysen ses i Figur 37. Fortfarande är en stor del av säkerhetsmarginalen negativ 

vilket innebär att slutsatsen är stabil. 

 

Figur 37: Resultat från stressanalys. 
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6.6 Diskussion och åtgärdsförslag 
Resultaten pekar på brister i brandskyddet och åtgärder krävs. Med ungefär 50–60 % sannolikhet, med 

modellosäkerheter inräknade, kommer elever vara kvar i lokalen när kritiska förhållanden uppstår i 

korridoren utanför biblioteket. Enligt valt acceptanskriterium får sannolikheten högst får vara 1 %.   

Problematiken ligger i att korridoren fungerar som den enda utrymningsvägen från flera brandceller. Ett 

grundläggande krav enligt BRR kapitel 5 är att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar i 

lokaler där personer vistas mer än tillfälligt. Detta saknas i flertalet lokaler med anslutning till korridorer.   

Anledningen till varför scenario B analyserades är att det är den korridor där omständigheterna är så goda 

som möjligt i jämförelse med andra liknande korridorer. Det innebär att om brandskyddet inte är 

tillfredställande motiveras åtgärder i andra korridorer som täcks in av detta scenario, se Figur 38.  

 

 

Figur 38: Andra korridorer som täcks in av scenario B, plan 2. 

Åtgärdsförslaget är att i dessa tre korridorer på plan 2 installera en brandklassad avskiljande vägg med 

självstängande dörr. Vid placering av denna brandklassade dörr måste hänsyn tas till eventuell 

brandgasspridning via ventilationssystemet. Förslag på hur detta bör lösas presenteras i kapitel 6.6.1. 

Förutom en brandklassad dörr i korridoren skall klassrummen ha dörrar till intilliggande klassrum, dessa 

kräver ingen brandklass. På så sätt säkras utrymningen eftersom korridoren där branden befinner sig inte 

är den enda utrymningsvägen. Personer kan via andra klassrum ta sig ut genom annan brandcell. Denna 

lösning finns redan i praktiken i hus E och ses överst i Figur 38.  
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Figur 39: Andra korridorer som täcks in helt eller delvis av scenario B, plan 1. 

Även på plan 1 finns lokaler som täcks in helt eller delvis av scenario B. Som Figur 39 visar gäller 

åtgärdsförslaget den korridoren längst ned till höger. Där installeras en avskiljande brandklassad vägg med 

självstängande dörr och i samtliga klassrum skall dörrar till intilliggande klassrum monteras.  

Den del som ses i längst ned till vänster i Figur 39 berörs delvis av åtgärdsförslaget på så sätt att endast en 

dörr till intilliggande klassrum monteras. De övre klassrummen kan utrymmas via fönstren. Den nedre 

delen är en suterrängvåning och personer kan inte utrymma via fönstren (Brandskyddshandboken, 2005). 

Korridoren är den enda utrymningsvägen varför en dörr till klassrummet bredvid behövs så de kan ta sig 

ut utan att passera brandrummet. Mellan övriga klassrum finns redan denna typ av dörrar. 

6.6.1 Placering av brandavskiljande dörrar 

I Figur 40 ses en översikt av hur dörrar bör placeras utifrån ventilationsförhållanden. För 

ventilationsritningar se Bilaga G.   
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Figur 40: Översiktsbild av åtgärdsförslag på våning 2. De berörda korridorerna på plan 1 löses på samma sätt. 

Korridor E: Korridoren på andra plan i hus E har redan en avskiljande vägg. Dock kan brandgasspridning 

ske mellan de båda korridorssektionerna via tilluftssystemet varför ett brandspjäll är nödvändigt. För att 

åtgärdsförslaget ska bli komplett behövs dörrar mellan samtliga klassrum. 

Korridor D: I korridor D behövs en brandklassad avskiljande vägg med dörr. Placeras denna på fel ställe 

kan båda utrymningsvägarna blockeras från en del klassrum då röken kan spridas via ventilationssystemet, 

se Bilaga G för ventilationsritningar. Det är därför viktigt att dörren placeras norr om (till höger i bilden) 

tilluftsdonet som ligger i mitten av korridoren. Utöver branddörren behövs även dörrar mellan 

klassrummen så att alla kan utrymma via båda korridorssektionerna. 

Korridor B södra: Brandgasspridning via ventilationssystemet skulle i detta fall kunna ske från korridoren 

utanför biblioteket. Därför rekommenderas ett brandspjäll mellan dessa två korridorer. Det krävs även 

dörrar mellan klassrummen. På plan ett krävs dessa dörrar endast på östra sidan av korridoren då övriga 

kan utrymma via fönster. 

Korridor B norra: Dörrar mellan klassrum är att rekommendera även i den norra delen av korridor B. På 

plan ett krävs dessa dörrar endast på östra sidan av korridoren då övriga kan utrymma via fönster. 

Avskiljande vägg med dörr krävs i korridoren som delar in den i två sektioner. För att detta ska skapa två 

av varandra oberoende utrymningsvägar ska dörren placeras söder om (till vänster i bild) tilluftsdonet.  
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7 Scenario C – Brand utanför bibliotek 
Eftersom scenario B och C är lika i många avseenden kommer det i detta kapitel delvis refereras till kapitel 

6. Bland annat används samma dimensionerade brand. Dessutom används resonemang från föregående 

kapitel vad gäller varselblivningstid och förberedelsetid.   

Korridoren runt biblioteket valdes då denna korridor avviker från övriga korridorer i skolan. 

Utrymningssituationen från de klassrum längst ner i Figur 41 kan liknas vid det första korridorsscenariot 

medan utrymningen från biblioteket blir ett unikt fall. Vid brand i denna korridor analyseras endast 

utrymning från biblioteket och de två uppehållsrum som ligger utanför bibliotekets entré. 

Det kommer visa sig att en avskiljande brandklassad vägg med tillhörande dörr i korridoren utanför 

biblioteket kommer lösa problematiken kring brandskyddet i detta scenario. 

 

Figur 41: Bibliotek med korridor är markerat i figuren och ligger i hus C på det andra våningsplanet.  

7.1 Dimensionerande brand 
Eftersom korridoren utanför biblioteket har samma typ av skåp som övriga korridorer används samma 

dimensionerande brand som i scenario B, se kapitel 6.1. Brandens tillväxthastighet α beskrivs av 

fördelningen i kapitel 6.1.1. 

7.2 Tid till kritiska förhållanden 
Tid till kritiska förhållanden simuleras i CFAST för ett antal bränder med olika tillväxthastighet. 

Regressionsanalys i Excel ger ett analytiskt uttryck för tillgänglig utrymningstid som funktion av brandens 

tillväxthastighet, α, se Diagram 5. 
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Diagram 5: Tid till kritiska förhållanden som funktion av α-värden. 

Nedan, i Figur 42, ses de geometrier som byggdes upp för simuleringen i CFAST. Brandens placering ses 

också i figuren. För ytterligare indata från simuleringarna, se Bilaga E.  

 

Figur 42: Geometrier som byggts upp med CFAST, i Figuren finns markerat var branden startar. 

7.2.1 Ventilation 

Ventilationen i korridoren utanför biblioteket består av ett tilluftsdon placerat där korridorerna möts i en 

T-korsning. Toaletterna ventileras via överluft från korridorerna. Korridoren som inte angränsar till 

biblioteket har även den ett tilluftsdon som ligger nedströms från tilluftsdonet till T-korsningen. Detta gör 

att brandgaserna kan spridas via tilluftssystemet till den del av korridoren som i dagsläget är avskiljd med 

en självstängande branddörr. För att denna dörr ska fungera som en brandcellsgräns behövs åtgärder i 

ventilationssystemet. Ventilationsritningarna ses i Bilaga G.   

7.3 Utrymningstid 
I detta kapitel behandlas utrymningstid för korridor utanför bibliotek. Det kräver en bestämning av 

varselblivnings-, förberedelse- och förflyttningstid . 
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7.3.1 Varselblivningstid 

Varseblivningstiden bestäms på samma sätt som för scenario B, se kapitel 6.3. Detta resulterade i en 

detektionstid enligt Diagram 6. 

 

Diagram 6: Detektionstid som funktion av α-värden. 

Brandens tillväxthastighet α beskrivs av fördelningen i kapitel 6.1.1. 

7.3.2 Förberedelsetid 

I biblioteket är inte den tidigare förberedelsetiden från kapitel 6.3.2 helt applicerbar eftersom personerna 

inte nödvändigtvis medverkar i undervisning. De kan eventuellt se branden genom fönster ut till 

korridoren, vilket kan innebära en kortare förberedelsetid. En uniform fördelning väljs med ett mindre 

maxvärde än tidigare fördelning i kapitel 6.3.2. Maxvärdet minskas från 60 sekunder till 45 sekunder och 

fördelningen redovisas nedan i Figur 43. 

 

Figur 43: Fördelning över förberedelsetiden i brand utanför bibliotek. 

7.3.3 Förflyttningstid 

Förflyttningstiden simuleras i Simulex för olika antal människor i klassrummen. Regressionsanalys i Excel 

ger det analytiska uttryck som beskriver förflyttningstiden som funktion av antalet människor i lokalerna, 

se Bilaga F för mer information kring regressionsanalysen.  

Det uppskattas hur många personer som vistas i lokalen vid olika tillfällen. Personal på skolan upplyste om 

att det normalt är cirka 20 personer i biblioteket och att det sällan är mer än 30. Maximalt antal kan uppgå 

till 70 personer vid enstaka tillfällen. De två små rummen till vänster i Figur 44 används i princip aldrig av 
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mer än tio personer. De används normalt till en-till-en stöd av skolans tre specialpedagoger. I Figur 44 

nedan visas extremfallet när 90 personer befinner sig i biblioteket och en-till-en stödrummen. 

 

Figur 44: Figurer över korridoren utanför bibliotek. Till vänster ses hur personer placerades vid simuleringarna i 
Simulex. Figuren till höger visar köbildningen vid utrymning av 90 personer. 

Till detta bör även tilläggas att enstaka personer kan befinna sig i korridoren. För att tydligare motivera en 

sannolikhetsfördelning redovisas olika intervall av personer med tillhörande frekvens i Tabell 3. 

Sannolikheterna är endast en inbördes jämförelse och är inte kvantifierade.  

Tabell 3. Antal personer i biblioteket samt omkringliggande rum med inbördes sannolikhet. 

Antal personer Frekvens 

0–10 Osannolik 

10–30 Mycket Sannolik 

30–50  Sannolik 

>50 Osannolik 

 

Enligt Tabell 3 ska en fördelning ha de troligaste värdena kring 10–30. Ett mest troligt värde bör ligga 

kring 20 personer. Personal som arbetar i lokalen bedömde att det sällan vistas mer än 30 personer i 

lokalen. Det är ändå viktigt att representera de tillfällen då persontätheten är högre än 30 personer. Med 

detta som bakgrund representeras persontätheten med en lognormalfördelning, se Figur 45. 
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Figur 45: Vald fördelning över antalet personer som vistas i och kring biblioteket. 

7.4 Resultat  
De fyra parametrarna tillgänglig utrymningstid, varseblivningstid, förberedelsetid samt förflyttningstid har 

simulerats i @Risk. Säkerhetsmarginalen beräknas enligt ekvation 1. 

 

𝐺(𝑡) = 𝑡𝑢 − 𝑡𝑣 − 𝑡𝑓 − 𝑡𝑒     Ekvation 1 

  

 Resultatet presenteras med stapeldiagram från @Risk, se Figur 46. Alla diagram visar sannolikheten att 

säkerhetsmarginalen blir positiv, det vill säga att utrymning hinner slutföras innan kritiska förhållanden 

uppstår.  

 

Figur 46: Sannolikheten att alla personer hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår är 31,6 %  

Jämförs 31,6 % med acceptanskriteriet på 99 % inses att utrymningssäkerheten är bristfällig. 
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7.5 Känslighets- och osäkerhetsanalys 
I detta avsnitt redovisas resultat från känslighets- och osäkerhetsanalysen. Osäkerhetsanalysen visar att när 

hänsyn tas till modellosäkerheter kvarstår kravet på åtgärder. Även en stressanalys då de mest extrema 

värdena på indata tas bort visar att åtgärder krävs. 

7.5.1 Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen kontrolleras vilka parametrar som påverkade mest och vad som händer när indata 

stressas. Känslighetsanalysen visar att variationen av antalet personer påverkar säkerhetsmarginalen mer än 

vad förberedelsetiden och tillväxthastigheten gör, se Figur 47. Det innebär att antalet personer är den av 

parametrarna som det kan vara värt att lägga mer tid på att hitta mer detaljerad information om.  

 

 

Figur 47: Känslighetsanalys av vilken parameter som påverkar säkerhetsmarginalen mest. 

7.5.2 Modellosäkerheter 

Resultat från simulering med hänsyn till modellosäkerheter, enligt kapitel 3.4.3 ses i Figur 48. 

Sannolikheten för att alla personer i lokalen hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår är 90,4 % då 

hänsyn till modellosäkerheter tas. Slutsatserna att åtgärder bör vidtas kvarstår.  

 

Figur 48: Sannolikheten att utrymning slutförts innan kritiska förhållanden uppstår är 90,4 % då hänsyn tas till 
modellosäkerheter i CFAST. 
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7.5.3 Stressanalys 

De resultat som har presenterats bygger på att sannolikhetsfördelningarna över brandens tillväxthastighet, 

lokalernas persontäthet och förberedelsetiden stämmer. För att kontrollera hur resultatet påverkas när 

konservativa extremvärden tas bort görs en stressanalys över samtliga fördelningar. 

 För att vara konsekvent stressas alla parametrar med 10 % vilket i praktiken innebär: 

 Den största branden minskas med 25 %. 

 Det högsta personantalet minskas med 50 %. 

 Den längsta förberedelsetiden minskas med 10 %. 

Detta redovisas i Figur 49–51.  

 

Figur 49: Den största tillväxthastigheten minskar från 0,03 till 0,023 kW/s2. 

 

Figur 50: Det högsta personantalet minskar från 90 till 46 stycken. 
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Figur 51: Den högsta förberedelsetiden minskar från 45 till 43,5 sekunder. 

Resultatet från stressanalysen ses i Figur 52. Fortfarande är en stor del av säkerhetsmarginalen negativ 

vilket innebär att slutsatsen kvarstår och åtgärder krävs. 

 

Figur 52: Resultat från stressanalys. 

7.6 Diskussion och åtgärdsförslag 
I dagsläget är utrymningssäkerheten i biblioteket bristfällig. Med hänsyn till modellosäkerheter är det 

ungefär 90 % sannolikhet att alla personer hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår i korridoren 

utanför biblioteket. Detta att jämföra med det valda acceptanskriteriet som innebär att den siffran lägst får 

vara 99 %.   

Enligt BBR kapitel 5 skall lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ha minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. I dagsläget uppfylls inte detta i biblioteket eftersom de båda utrymningsvägarna leder ut i 

samma korridor. 

Den enklaste lösningen för att uppnå kravet på två oberoende utrymningsvägar är att montera en 

avskiljande brandklassad vägg med självstängande dörrar någonstans mellan de två utrymningsvägar som 

finns från biblioteket. Med denna metod blir de befintliga utrymningsvägarna brandtekniskt avskilda från 

varandra.  
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Ett alternativ vore att slå upp en dörr från lässalen i biblioteket direkt ut i trapphuset, se Figur 53. Detta 

vore en estetiskt mer tilltalande lösning, men eftersom branddörrar i korridoren även skulle förbättra 

säkerheten för elever i omkringliggande klassrum rekommenderas detta. 

 

Figur 53: Översiktsbild över plan 2. Markerat ses biblioteket med angränsande korridorer.  

Då ventilationen i korridoren utanför biblioteket är sammankopplad med ventilationen i södra delen av 

korridor B (till vänster i figuren) krävs ett brandspjäll vid den befintliga dörren för att den tänkta 

brandcellsgränsen ska vara fungerande. 
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8 Diskussion  
Den metod som har använts för att presentera risk och hantera osäkerheter förekommer inte i tidigare 

BTR-rapporter, vilket främst beror på att kursen Riskanalysmetoder är tidigarelagd i utbildningen. Arbetet 

med fördelningar över osäkra indatavariabler är en tidskrävande metod där matematiska resonemang och 

sannolikhetsfördelningar används för att presentera risker.  

Ett mer vedertaget tillvägagångssätt i denna kurs är att undersöka troliga brandscenarier med 

deterministiska modeller, det vill säga där indata består av punktvärden istället för fördelningar. Nackdelen 

med denna metod är att den teoretisk skulle kunna ge en felaktig bild av säkerhetsnivån på det analyserade 

objektet. För att förtydliga detta resonemang har Figur 54 gjorts. 

 

 

Figur 54: Fördelningar jämförs med konstanta värden. 

Medelvärdena i Figur 54 illustrerar resultatet av en deterministisk beräkning där punktvärden använts 

istället för fördelningar. Den deterministiska beräkningen visar att tid till kritiska förhållanden är längre än 

tillgänglig utrymningstid och att åtgärder därför inte behöver vidtas. Om de två tidpunkterna istället 

beskrivs med fördelningar finns det en möjlighet att de överlappar varandra, det vill säga det finns en 

sannolikhet att tid till kritiska förhållanden är kortare än utrymningstiden. Beroende på hur stor den 

sannolikheten än kan åtgärdsförslagen skilja sig helt från den deterministiska metoden. 

När en deterministisk analys görs över brandskyddet är praxis att använda så pass konservativa indata att 

ovanstående problematik aldrig inträffar. Istället uppstår problemet att brandskyddet överträffar de krav 

som samhället ställer, vilket i sin tur leder till onödigt höga kostnader för beställaren. Det tycks vara 

oundvikligt att använda sig av probabilistiska metoder när brandskyddet ska optimeras med avseende på 

både ekonomiska och säkerhetsmässiga krav. 

Kvalitén på rapportens resultat beror mycket på de fördelningar som använts. Definitionen av dessa har 

föregåtts av långa diskussioner och de har omdefinierats ett antal gånger vartefter analysgruppen har 

skaffat sig bättre kunskaper. Vissa fördelningar är mer konservativa och andra mindre. Till de senare hör 

framförallt varselblivningstiden och detektionstiden. Anledningen till varför inte mer konservativa 

fördelningar valts är det faktum att resultaten visar på att åtgärder ändå krävs. Då ickekonservativa val av 

detektionstid ger ett resultat som kan bedömas som oacceptabelt anses det inte intressant att gå vidare 

med mer konservativa antaganden eftersom detta inte skulle ändra slutsatsen. 
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En intressant reflektion är huruvida den mer tidkrävande metoden har påverkat åtgärdsförslagen gentemot 

om en deterministisk metod använts. I denna rapport hade åtgärderna blivit desamma. Då det finns ett 

lärosyfte med detta arbete och denna metod ger en mer detaljerad analys valdes denna metodik.  

Det har konstaterats att metoden i sig ger förutsättningar att presentera ett detaljerat resultat som kan 

användas för att optimera de åtgärder som bygger på resultaten. Trots detta finns i dagsläget en del brister 

som försvårar tillämpningen mot brand. Det största problemet är de stora modellosäkerheter som 

föreligger kring simuleringsprogrammet CFAST. I både scenarierna B och C innebär modellosäkerheterna 

stor skillnad på resultatet. I scenario B ändras sannolikheten för tillfredsställande utrymning från 0,2 % till 

44 % och i scenario C från 32 % till 90 %. Det kan dock med säkerhet konstateras att trots dessa 

osäkerheter uppfylls ej det acceptanskriterium som ställts för denna rapport. 

Om det hade visat sig att modellosäkerheterna kring simuleringsprogrammet CFAST hade lett till ett 

tvetydigt svar om acceptanskriteriet uppfyllts eller ej borde i så fall en förbättrad rökfyllnadsmodell 

användas för att klargöra resultatet. Ett alternativ till CFAST hade kunnat vara ett Fluid Dynamics 

Simulation program (FDS).  

Det visar sig i analysen att en känslig parameter för resultatet i samtliga scenarier är antalet personer i 

byggnaden. Dessutom är osäkerheterna kring denna parameter stora. En persontäthet som är normal idag 

kanske kommer att kunna ändras med tiden. Det kan tänkas att det i skolan i framtiden går fler elever eller 

att det under speciella omständigheter överfylls på grund av till exempel konferenser, events eller val. Det 

är därför viktigt att åtgärdsförslagen inte påverkas av persontätheten i skolan. 

För att uppfylla det ställda acceptanskriteriet efterföljs de regler som Boverket ställer för förenklad 

dimensionering, främst i avseendet att det alltid skall finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I 

korridorsscenarierna kan korridoren ses som två oberoende utrymningsvägar, enligt BBR, men inte vägen 

till korridorerna, det vill säga i korridoren kan två vägar väljas men i klassrummen kan endast en väg tas till 

korridoren. På grund av det brännbara material som finns längs väggarna i korridorerna anses dessa ändå 

inte uppfylla kraven som ställs på en utrymningsväg. Detta resonemang stöds av rapporten som visar på 

mycket dåliga utrymningsförhållanden i händelse av brand. En lösning finns i åtgärdsförslagen men ett 

enkelt alternativ till dessa är att inte alls tillåta brännbart material i korridorerna.   

Per definition är BBR säkert vilket gör att åtgärdsförslagen ej behöver valideras vidare. En validering av 

åtgärderna kan dessutom ses som överflödig då inga personer kommer behöva passera brandrummet och 

därmed inte heller utsättas för kritiska förhållanden.  

De i rapporten framtagna åtgärdsförslagen löser utrymningsproblematiken kring en eventuell brand men 

behöver nödvändigtvis inte vara de mest ekonomiskt lämpade. Kostnadsfrågan har beaktats vid 

framtagandet men då inga siffror har studerats kan inga slutsatser dras kring om de framtagna 

åtgärdsförslagen är de minst kostsamma. Det är möjligt att en åtgärd som att till exempel att byta samtliga 

skåp i skolan och hålla utrymningsvägarna fria från brännbart material skulle vara mer kostnadseffektivt. 

Detta skulle dock ge mer press på att det systematiska brandskyddsarbetet sköts felfritt och inverka 

negativt på skolmiljön då dagens träskåp upplevs vara mer hemtrevliga än skåp i metall.  

Samtliga åtgärdsförslag i rapporten är framtagna med hänsyn till att ventilationssystemet är igång. Detta 

för att minimera brandgasspridningen via systemet då det endast kan ske via tilluftssystemet i så fall. I 

dagsläget stängs ventilationssystemet av då brandlarmet startar vilket innebär att spridning kan ske i både 

till- och frånluftssystemet. Detta skulle kräva fler åtgärder i form av brandspjäll vilket skulle bli mer 

kostsamt. 
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9 Sammanställning av åtgärdsförslag 
De åtgärder som har tagits fram har här delats in i de åtgärder som skall genomföras och de som bör 

genomföras. De åtgärder som skall genomföras krävs för att en utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt. 

Åtgärderna som bör utföras förbättrar säkerheten ytterligare och rekommenderas men är inte av lika stor 

vikt. För att åtgärderna ska fylla sin funktion är det viktigt att skolan utvecklar ett fungerande systematiskt 

brandskyddsarbete.  

9.1 Åtgärder baserade på studerade scenarier 
De studerade scenarierna har resulterat i ett antal åtgärder som skall respektive bör genomföras. 

Diskussionen bakom dessa åtgärdsförslag går att läsa under de tre studerade brandscenarierna i kapitel 5 

till 7. Under diskussion och åtgärdsförslag i dessa kapitel går det också att läsa mer noggrant hur de bör 

utformas. 

9.1.1 Åtgärder som skall genomföras. 

I detta kapitel redovisas de åtgärder på västerhöjdsgymnasiet som skall genomföras. 

 Ett systematiskt brandskyddsarbete skall upprättas.  

 Dörrstängare skall installeras på nödutgång i bibliotek. 

 Dörrstängare skall installeras på hörsalens två entrédörrar. 

 Brandspjäll skall installeras i tilluftssystemet till hörsal D. 

 Avskiljande brandklassad vägg med tillhörande dörr skall installeras i korridorer på plan 2 samt 

korridoren i hus B plan 1, se åtgärdsförslag i kapitel 6.6. 

 Dörrar skall upprättas mellan klassrummen utmed korridorerna, ej brandklassad, se kapitel 6.6. 

 Ventilationssystemet skall stängas av med en fördröjning på 10 minuter när brandlarmet går. 

9.1.2 Åtgärder som bör genomföras. 

I detta kapitel redovisas de åtgärder på västerhöjdsgymnasiet som bör genomföras. 

 Utrymningsskyltar i hörsal D bör bytas ut mot ledbelysta skyltar. 

 Oanvända skåp bör stå låsta samt hålrum täckas. 

9.2 Åtgärder baserade på observationer vid platsbesöket 
I detta avsnitt redovisas de åtgärder som inte har undersökts närmare i denna rapport. De bygger på de 

observationer som gjordes vid platsbesöket 4 februari 2010. Motiveringen för dessa förslag går att hitta i 

kapitel 4, identifiering av brandscenarier.  

9.2.1 Åtgärder som skall genomföras. 

I detta kapitel redovisas de åtgärder på västerhöjdsgymnasiet som skall genomföras. 

 Brandspjäll skall installeras i den ventilationskanal som binder samman kemikalieförrådet med 

intilliggande laborationssal. 

 Utrymningsväg från musiksal i källarplan skall vara upplåst. 

9.2.2 Åtgärder som bör genomföras. 

I detta kapitel redovisas de åtgärder på västerhöjdsgymnasiet som bör genomföras. 

 Dörren i kulverten mellan hörsal och hus D bör åtgärdas så att den inte går i baklås.  

 Dörrstängare bör installeras på dörren som leder in i kemikalieförrådet. 
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Bilaga A – Teori om använda datorprogram 
I denna bilaga redovisas den teori och de modeller som de använda datorprogrammen bygger på. 

Begränsningar och osäkerheter lyfts fram. 

A.1 Tvåzonsmodellen och CFAST 
Nedan följer en övergripande teori om tvåzonsmodeller i allmänhet och CFAST i synnerhet. 

A.1.1 Tvåzonsmodellen 

Tvåzonsmodeller används för att simulera bränder i avgränsade lokaler. Modellen är en förenkling av 

verkligheten som delar in rummet i två zoner, en övre med varma brandgaser och en undre med kall luft. 

Utöver dessa två räknas även bränslet, brandgasplymen och omslutningsytor som egna zoner.  

Indata som krävs är brandeffekt som funktion av tid, rumsgeometri, konstruktionsmaterial, 

temperaturförhållanden samt information om eventuell mekanisk ventilation. Med hjälp av 

kontinuitetsekvationer för bevarande av massa och energi kan programmet beräkna temperatur i 

brandgaslagret, brandgaslagrets höjd samt tryckprofiler över öppningar i geometrin. 

Tvåzonsmodellen är användarvänlig och resultaten presenteras snabbt och tydligt. Det är dock viktigt att 

vara medveten om de antaganden som görs, och hur de påverkar resultaten. 

 Två homogena lager.  Modellen bygger på att varje rum delas in i två horisontella lager som 
anses väl omblandade och där temperaturen är densamma i hela lagret. I verkligheten är 
brandgaserna varmare närmre brandkällan. Detta innebär att de termiska stigkrafterna hos 
brandgaserna sjunker med avståndet från branden, vilket medför att skiktningen i praktiken ej 
kommer att bli horisontell. Denna effekt blir mer påtaglig för stora och avlånga lokaler. 

 Momentan spridning av brandgaser. Efter att brandgaserna nått taket antas de spridas 
momentant över hela takarean. Detta är ett rimligt antagande för någorlunda kubformade rum, 
men används modellen i exempelvis en korridor måste åtgärder vidtas för att hantera denna 
problematik. Praxis är att dela upp korridoren i ett antal sammansatta geometrier, på så sätt sker 
en mer realistisk spridning av brandgaserna. 

 Fördefinierade bränder. Effektutvecklingen från den brand som simuleras är fördefinierad av 
användaren. Detta ställer mycket höga krav på användaren av programmet då resultaten kan bli 
helt värdelösa om indata i modellen inte speglar verkligheten i rimlig grad. Särskilt problematiskt 
är att hantera det faktum att en brand ofta sprider sig från den ursprungliga tändkällan till andra 
brännbara material i rummet.  

 Ingen hänsyn till naturligt läckage. För att kompensera för det naturliga läckage som återfinns 
i de flesta byggnader måste manuella springor installeras ut mot omgivningen. Detta för att slippa 
den orealistiska tryckuppbyggnad som annars uppstår i brandrummet. 

 

För att ta hänsyn till de begränsningar som är förknippade med tvåzonsmodellen har ett antal kriterier 

tagits fram empiriskt. Tabell 4 anger inom vilka gränser modellen kan anses vara giltig. Enheterna är i kW 

och meter. 

Tabell 4: Giltighetsgränser för tvåzonsmodellen. 

Förhållande OK Överväg annan modell Använd annan modell 
(L/W)max L/W<3 3<L/W<5 L/W>5 
(L/H)max L/H<3 3<L/H<6 L/H>6 
(W/H)min W/H>0,4 0,2<W/H>0,4 W/H<0,2 

𝑄  𝑄 ≥ 5 ∙ 𝐴 ∙  𝐻 och 𝑄 ′′′ ≤ 1000 
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A.1.2 CFAST 

CFAST (Consolidated Fire and Smoke Transport Model) är ett program framtaget av NIST som används 

för att simulera brandförlopp i avgränsade lokaler. Programmet bygger på tvåzonsmodellen varför 

antaganden och begränsningar är analoga enligt ovan. 

CFAST kan endast hantera geometrier utformade som rätblock. För mer komplexa utrymmen måste 

förenklingar göras för att ta hänsyn till sluttande tak/golv etc. Modellen räknar på spridning till 

angränsande rum, men osäkerheterna ökar med antalet rum som används. Empiriska valideringar av 

CFAST har gjorts men endast ett fåtal har gjorts för byggnader med fler än sex rum. 

Den plymmodell som CFAST använder sig av är McCaffreys plymmodell, där 30 % av energin går till 

strålning. Förbränning antas fortskrida i lokalen tills syrekoncentrationen går ned till 12 %. 
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A.2 Simulex 
Simulex är ett program som simulerar utrymning av byggnader som utformats av Integrated 

Environmental Solutions Limited. Programmet kan importera CAD-ritningar och därefter beräkna 

utrymningstider för olika geometrier. Flera våningsplan kan länkas samman och trappor och utgångar kan 

matas in. Enskilda människor eller grupper av människor kan placeras in i byggnaden. Det går att 

bestämma vilken utrymningsväg folk väljer att gå till och efter vilken förberedelsetid, till exempel att en 

större andel vill använda den ingång de kom in genom.  

Simulex är en så kallad partikelmodell och används av många brandkonsultföretag. I programmet används 
ett koordinatsystem för att bestämma individernas position i byggnaden, vilket innebär en mer realistisk 
beräkning av förflyttningstider än vad andra program kan erbjuda (Frantzich, Nilsson & Eriksson, 2007). 
 

Simulex innehåller dock en del begränsningar. Till exempel kan programmet inte hantera lutande golv som 
i biosalonger eller dylikt. Programmet har också problem med att folk kan fastna på konstiga ställen som i 
hörn och vid dörrar. Dessa personer blockerar sedan vägen för övriga varför det är noga att kontrollera att 
inga personer beter sig underligt under simuleringarna. 
 
Programmet tar inte heller hänsyn till de sociala aspekterna av en utrymning. Till exempel kan en person 
från en grupp börja utrymma medan de övriga står kvar. I en verklig situation hade med största 
sannolikhet samtliga i en grupp börjat utrymma samtidigt.  

A.3 Detact-t2 
Detact-T2 används för att beräkna aktiveringstiden för termisk apparatur, till exempel aktiveringstid för 

sprinkler eller värmedetektorer. Programmet är framtaget av NIST (National Institute of Standards and 

Technology) och är skrivet av Fortran och D.W. Stroup. Programmet är i DOS-form och är lättanvänt så 

till vida att användaren endast behöver mata in fem indatavariabler och får sedan ut en tid till aktivering.  

Indata som krävs i Detact-T2: 

 Effektutvecklingens tillväxthastighet 

 Takhöjd 

 RTI 

 Aktiveringstemperatur 

 Avstånd till detektor 

Eftersom det finns ett samband mellan partikelfördelning och temperatur, är det även möjligt att beräkna 

aktiveringstemperatur för rökdetektorer. Vanligen används då en temperaturstegring på 13° C (Nilsson, 

Holmstedt, 2007). 

Programmet antar att den termiska apparaturen sitter på en relativt stor area. Temperaturökningen beror 

endast av flödet brandgaser och inte ett ackumulerande brandgaslager.  
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Bilaga B – Brandcellsindelning 
I denna bilaga visas ritningar över brandcellsgränser på samtliga våningsplan. 

 

 

Figur 55: Brandcellsindelningen i källarplan. 
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Figur 56: Brandcellsindelning för markplan. 
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Figur 57: Brandcellsindelningen för ovanvåningen. 
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Bilaga C – Utrymningsplaner 
Utrymningsplaner finns utplacerade i korridorer och trapphus i hela byggnaden. Genom dessa kan 

utrymningsvägen, byggnadens två brandlarmscentraler, gasflaskorna, var rökluckor öppnas samt närmaste 

handbrandsläckare, brandpost eller brandfilt lokaliseras. Denna bilaga redovisar utrymningsplanerna för de 

tre våningsplanen. 

 

Figur 58: Utrymningsplan över källarplan. 
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Figur 59: Utrymningsplan över markplan. 
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Figur 60: Utrymningsplan över ovanvåningen, plan 2. 
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Bilaga D – Statistik över skolbränder 
I denna bilaga samlas statistik rörande skolbränder, dels i hela Sverige men också specifikt i Skövde 

kommun. Statistiken visar antal skolbränder, brandorsak och när dessa bränder sker.  

D.1 Hela landet 
Statistiken över hela landet avser räddningstjänststatistik över antal larm till brand i offentlig byggnad. 

Diagram 7 visar också vilka orsaker dessa bränder i offentliga byggnader hade, inte specifikt i skolor. 

Diagram 8 och 9 visar däremot bara bränder i skolor och där ses tydligt hur stor andel av bränderna som 

är anlagda med uppsåt.  

 

 

Diagram 7: Antal bränder i offentliga byggnader som räddningstjänsten blivit larmade till, uppdelat på typ av byggnad. 
Statistiken avser hela Sverige och omfattar insatser mellan 1996 och 2008. 
(http://ida.msb.se/port61/main/p/a0201?nc=f8ab3fd6, 2010-02-08) 
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Diagram 8: Antal bränder i skolor mellan 1996 och 2008 uppdelat efter brandorsak. Tydligt ses hur stor del av 
skolbränderna som är anlagda med uppsåt. (http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Skolbrander_1996_-
_2008.aspx, 2010-02-08) 

 

 

Diagram 9: Orsaker till skolbränder mellan åren 2005 till 2008. 
(http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Statistik_over_skolbrandorsaker.aspx, 2010-02-08) 

 

http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Skolbrander_1996_-_2008.aspx
http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Skolbrander_1996_-_2008.aspx
http://www.brandskyddsforeningen.se/web/Statistik_over_skolbrandorsaker.aspx
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D.2 Skövde kommun 
 

 

Diagram 10: Antal bränder i offentliga byggnader som räddningstjänsten blivit larmade till, uppdelat på typ av 
byggnad. Statistiken avser Skövde kommun och omfattar insatser mellan 1996 och 2008. 
(http://ida.msb.se/port61/main/p/a0201?nc=86d867e9, 2010-02-08) 

 

 

 

Diagram 11: Antal bränder i offentliga byggnader som räddningstjänsten blivit larmade till, uppdelat på brandorsak. 
Statistiken avser Skövde kommun och omfattar insatser mellan 1996 och 2008. 
(http://ida.msb.se/port61/main/p/a0213?nc=2d7b5a79, 2010-02-08) 
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Bilaga E – Indata CFAST  
Denna bilaga innehåller de indata som ligger till grund för de simuleringar av tid till kritiska förhållanden 

som har gjorts i programmet CFAST. 

E.1 Scenario A – Hörsalen  
I denna bilaga redovisas resonemanget kring de värden som har använts vid simuleringar i programmet 

CFAST för scenario A – Hörsalen. Geometrin ses i Figur 61. 

 

Figur 61: Uppbyggda geometrier i CFAST med branden markerad i kapprummet. 

Som brand valdes den fördefinierade garderobsbranden från CFAST med mindre förändringar. Det som 

ändrades var värdena för förbränningsvärmet, pyrolyseringsvärmet, H/C samt C/CO2. Detta gjordes med 

motiveringen att de förinställda värdena inte bedömdes stämma överens med det material som antogs 

finnas i garderoben. Stor del av materialet bedöms vara polyester och bomull. Bomull består till stor del av 

cellulosa (SFPE, 2002) och bedöms därför ha liknande egenskaper som trä. 

Förbränningsvärmet: CFAST har valt förbränningsvärmet till 29,6 MJ/kg. Då detta jämfördes med 

värden för olika tygmaterial fanns att det stämde överens med värdet för nylon. Ull, polyester och bomull 

(cellulosa) hade alla värden under 29,6 MJ/kg. Dessa var 20,5; 23,8 respektive 16,9 MJ/kg (SFPE, 2002). 

Då det inte känns otroligt att en del av jackorna innehåller nylon väljs det högre av dessa, nämligen värdet 

för polyester, 23,8 MJ/kg. 

Pyrolyseringsvärmet: Det förinställda värdet i CFAST var 0 kJ/kg. Då detta värde jämfördes med värden 

för naturmaterial, som låg mellan 1000 kJ/kg och 2600 kJ/kg, bedömdes värdet på 0 kJ/kg vara orimligt. 

Inget värde för polyester hittades varför pyrolyseringsvärmet antogs ligga mitt i spannet och sattes till 

1800 kJ/kg.   

H/C: Värdet för H/C är viktigt för att CFAST ska kunna beräkna sikten på ett vettigt sätt (Hultquist, 

2000). Hultquist (2000) redovisar i sin rapport Simulating Visibility in HAZARD I/CFAST framräknade 

värden för olika material, bland annat trä och polyester. Värdena är 0,14 respektive 0,1175. Då en viss del 

av materialet bedöms bestå av bomull och resten polyester väljs ett värde mellan dessa. Värdet som väljs är 

0,13. 

C/CO2: Precis som värdet för H/C är detta värde viktigt för att CFAST ska kunna beräkna sikten 

(Hultquist, 2000). Värdet för polyester är 0,08 och värdet för trä ligger på 0,012 (Hultquist, 2000). Efter 

samma resonemang som för H/C väljs värdet till 0,01.  
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E.2 Scenario B – Korridorer 
För att beräkna tid till kritiska förhållanden simulerades olika brandförlopp i programmet CFAST. En 

korridor uppfyller inte de geometriska krav som programmet ställer på förhållanden mellan längd och 

bredd på det utrymme som ska simuleras. För att lösa detta problem delas korridoren in i fyra celler med 

acceptabla geometriska förhållanden. I programmet beräknas dessa celler som separata utrymmen och 

hänsyn tas till tidsförskjutningen i transporten av brandgaser och därigenom skillnad i brandgaslagrets 

höjd. 

Till korridoren ansluts öppningar till anslutande utrymmen. De anslutande utrymmena är ett trapphus, till 

höger i Figur 62 nedan, utomhus till vänster och klassrum och diverse mindre rum approximeras till två 

större utrymmen över och under korridoren. Då det bara är intressant att studera hur öppningarna till 

anslutande utrymmen påverkar branden i korridoren anses dessa förenklingar vara rimliga. 

 

Figur 62: Geometrierna skapade i programmet CFAST. Korridoren är uppbyggd av fyra celler och har öppningar till 
närliggande utrymmen. 

Vid en inledande känslighetsanalys testades olika kombinationer med öppna och stängda dörrar. 

Skillnaden mellan att alla 14 dörrar är öppna och att alla dörrar är stängda visade sig vara väldigt stor. Alla 

dörrar är självstängande men vissa dörrar kommer dock vara öppna under utrymningen då människor ska 

passera genom dessa. En av utrymningsvägarna kommer dessutom vara blockerad vid utrymning på grund 

av själva branden. Utifrån detta valdes att låta två dörrar vara öppna. Detta är ett konservativt antagande 

då det ger kortast tid till kritiska förhållanden av de möjligheter som ansågs rimliga. En känslighetsanalys 

med två till fyra dörrar öppna visade sig dock endast ge små avvikelser, mindre än 10 sekunder, på tiden 

till kritiska förhållanden. De dörrar som hålls öppna är utrymningsvägen vid ena kortsidan samt 

utrymningsvägen i mitten av korridoren, se Figur 63. 



Brandteknisk riskvärdering av Västerhöjdsgymnasiet i Skövde 

 

 

93 
 

 

Figur 63: Den färdiga geometrin som byggdes upp för simulering av brandförloppet. 

Korridoren får efter detta resonemang läckage via två utrymningsvägar samt genom en springa på ena 

kortsidan för att inte få en orimlig tryckuppbyggnad, se Figur 63. 

Materialet till den dimensionerade branden valdes till furu med ett förbränningsvärme på 19500 kJ/kg och 
pyroliseringsvärme på 1800 kJ/kg (SFPE, 2002). Parametern H/C valdes till 0,14 och C/CO2 till 0,012, 
det vill säga värdena för trä, då dessa parametrar är avgörande för att beräkna sikten i CFAST (Hultquist, 
2000). Resterande värden var enligt grundinställningarna i CFAST. 
 

E.3 Scenario C – Brand utanför bibliotek 
Precis som för scenario B simulerades ett antal bränder med olika tillväxthastighet. Eftersom CFAST har 

problem att hantera långsmala rum, så som korridorer, delades korridoren utanför biblioteket upp i 

mindre delar på samma sätt som korridoren i scenario B. Geometrin som användes kan ses i Figur 64. De 

enda rum som har studerats är dock de fyra korridorsektionerna i anslutning till biblioteket som är det 

stora rummet. 

 

 

Figur 64: De i CFAST uppbyggda geometrierna. Brandens placering ses också i bilden. 
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Materialet till den dimensionerade branden valdes till furu med ett förbränningsvärme på 19500 kJ/kg och 
pyroliseringsvärme på 1800 kJ/kg (SFPE, 2002). Parametern H/C valdes till 0,14 och C/CO2 till 0,012, 
det vill säga värdena för trä, då dessa parametrar är avgörande för att beräkna sikten i CFAST (Hultquist, 
2000). Resterande värden var enligt grundinställningarna i CFAST. 
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Bilaga F – Regressionsanalyser 
Denna bilaga innehåller dels teori om hur en regressionsanalys utförs dels resultaten från de utförda 

regressionsanalyserna för scenario B och C. 

F.1 Teori 
För att kunna göra Monte Carlo-simuleringar över tider till kritiska förhållanden, detektionstid och 

förflyttningstider krävs att datorprogrammen ersätts av analytiska uttryck. Flertalet simuleringar görs i 

CFAST, Detact-T2 och Simulex och resultaten plottas i en graf. Excels regressionsfunktion används sedan 

för att skapa en funktion som beskriver resultaten. I de fall där de plottade graferna inte är en linjär 

funktion logaritmeras funktionen först för att göra funktionen linjär. Detta på grund av att Excel endast 

klarar av regression av linjära samband. 

Tid till kritiska förhållanden och tid till detektion är icke-linjära samband och måste därför logaritmeras. 

Det Excel tar fram i regressionsanalys är en riktningskoefficient och en skärningspunkt för ett linjärt 

samband. De representeras av log(k1)och k2log(α) i den nedersta ekvationen. 

y = k1αk2 

Log(y) = log(k1αk2) 

Log(y) = log(k1)+log(αk2) 

Log(y) = log(k1)+k2log(α) 
  

Excel beräknar k1 och k2 i regressionsanalysen och genom att använda logaritmlagarna kan en funktion på 

formen y = k1αk2 tas fram.  

Resultaten från Excel tolkas så att intercept är där funktionen skär y-axeln och X variable 1 är lutningen. 

För att ta fram k1 höjs 10 upp med interceptvärdet.  

 

I detta exempel hade funktionen fått utseendet: 

y =  k1α
k2 = 101,38α−0,36 = 23,8α−0,35 

R Square är ett mått på hur väl korrelerad den framtagna funktionen är med den ursprungliga. 

Korrelationen är optimal då värdet är ett. 
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F.2 Αlfa-värde scenario B – korridor i hus D 

 

Diagram 12: Tid till kritiska förhållanden som funktion av α-värde. 

 

 

Diagram 13: Logaritmerad tid till kritiska förhållanden som funktion  
av α-värde. I diagrammet ses också hur väl den framtagna ekvationen  
stämmer överens med de simulerade värdena. 

 

Tabell 6: Resultat från regressionsanalys i Excel. 

  Coefficients Standard Error 

Intercept 1,5963094 0,011020404 
X Variable 1 -0,203128531 0,006233435 
 

Den framtagna ekvationen ser ut som följer: 

tk = 39,47α−0,2031  

tk  = Tid till kritiska förhållanden 

α = Tillväxthastighet 
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Tabell 5: Resultat från CFAST. Tid till kritiska 
förhållanden vid olika α-värden. 

 

α-värde Kritisk  
tid 

0,004 124 
0,008 104 
0,012 95 
0,016 90 
0,020 87 
0,024 85 
0,028 82 
0,032 80 
0,036 78 
0,040 76 

Regression Statistics 

Multiple R 0.996254346 

R Square 0.992522722 

Adjusted R Square 0.991588063 

Standard Error 0.005953209 

Observations 10 
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F.3 Detektionstid scenario B – korridor i hus D 
 

 

Diagram 14: Detektionstid som funktion av α-värde. Tabell 7: Resultat från CFAST när brandgaslagret 
sjunkit till två decimeter från taket för olika α-
värden. 

 

Diagram 15: Logaritmerad detektionstid som funktion av α-värde. 

  

Tabell 8: Resultat från regressionsanalys i Excel. 

  Coefficients Standard Error 

Intercept 1,224313398 0,003620803 
X Variable 1 -0,140082052 0,002150809 
 

 

tdet = 16,76α−0,1401  

tdet  = Tid till detektion 

α = Tillväxthastighet  
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0,024 28,3 
0,028 27,7 
0,032 27,1 
0,036 26,7 
0,040 26,2 

Regression Statistics 

Multiple R 0,99917592 

R Square 0,998352518 

Adjusted R Square 0,998117164 

Standard Error 0,001416914 

Observations 9 
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F.4 Förflyttningstid scenario B – korridor i hus D 
 

  

Diagram 16: Förflyttningstiden som funktion av antalet personer.  
 

 

 

Tabell 10: Resultat från regressionsanalys i Excel. 

  Coefficients Standard Error 

Intercept 12.61129326 2.47456223 
X Variable 1 0.584480874 0.023552429 

 

 

Den framtagna ekvationen ser ut som följer: 

tf = 0,584x + 12,61 

tf = Förflyttningstid 

x = Antalet personer 
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Tabell 9: Resultat av förflyttningstider i 
Simulex vid olika antal personer 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0.994365 

R Square 0.988761 

Adjusted R Square 0.987156 

Standard Error 2.90851 

Observations 9 
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F.5 Alfa-värde scenario C – Bibliotekskorridor 
 

 

Diagram 17: Tid till detektion som funktion av α-värden   

 

Diagram 18: Logaritmerad tid till detektion som funktion av α-värden  

 

  

 

 

 

Den framtagna ekvationen ser ut som följer: 

tk = 23,77α−0,35603  

tk  = Tid till kritiska förhållanden 

α = Tillväxthastighet 
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Tabell 11: Resultat från CFAST. Tid 
till kritiska förhållanden vid olika α-
värden 

 Coefficients Standard Error 

Intercept 1,375948 0,013920723 

X Variable 1 -0.35603 0,007797619 

Regression Statistics 

Multiple R 0,998086754 

R Square 0,996177169 

Adjusted R Square 0,995699315 

Standard Error 0,008141225 

Observations 10 
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F.6 Detektionstid scenario C – Bibliotekskorridor 
 

 

Diagram 19: Detektionstid som funktion av α-värden  Tabell 12: Resultat från CFAST när 
brandgaslagret sjunkit till två decimeter från 
taket för olika α-värden 

 

Diagram 20: Logaritmerad detektionstid som funktion av α-värden 

Tabell 13: Resultat från regressionsanalys i Excel. 

 

 

 

 

Den framtagna ekvationen ser ut som följer: 

tdet = 19,507α−0,12519  

tdet  = Tid till detektion 

α = Tillväxthastighet 
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Regression Statistics 

Multiple R 0,99829148 

R Square 0,99658588 

Adjusted R Square 0,996159114 

Standard Error 0,002704991 

Observations 10 

 Coefficients 

Intercept 1,290194376 

X Variable 1 -0,12519906 
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F.7 Förflyttningstid scenario C – Bibliotekskorridor 
  

 

  

Diagram 21: Förflyttningstid som funktion av antalet personer. Tabell 14: Förflyttningstider simulerade i 
Simulex vid olika antal personer. 

 

Tabell 15: Resultat från regressionsanalys i Excel.  

  Coefficients Standard Error 

Intercept 17,94444444 1,511186973 

X Variable 1 1,056666667 0,026854497 

 

Den framtagna ekvationen ser ut som följer: 

tf = 1,057x + 17,94 

tf = Förflyttningstid 

x = Antalet personer 
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Regression Statistics 

Multiple R 0,997747025 

R Square 0,995499125 

Adjusted R Square 0,994856143 

Standard Error 2,08014041 

Observations 9 
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Bilaga G – Ventilationsritningar  
Denna bilaga innehåller ventilationsritningar över de delar av byggnaden som har studerats närmare. 

Tilluftsdon är markerade med fyrkanter. 

 

Figur 65: Kemikalieförrådet och intilliggande laborationssalar. 
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Figur 66: Korridoren på andra våningen, hus D. Klassrummen på andra sidan korridoren ses ej i denna ritning. 
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Figur 67: Korridorerna utanför biblioteket.  
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Figur 68: Mittersta delen av korridoren i hus B. 
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Figur 69: Korridoren i hus E, plan 2. 
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Figur 70: Plan 1, hus B. 
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Figur 71. Plan 0. Hörsal 
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