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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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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att utvärdera personsäkerheten på Veddesta Köpcentrum med 

avseende på brand. Köpcentret innefattar restauranger, butiker och lagerutrymmen av varierande 

storlek.  

Som underlag har fyra dimensionerande brandscenarier tagits fram. Av dessa fyra har tre 

brandscenarier simulerats. I tvåzonsprogrammet CFAST samt genom handberäkningar, erhålls 

tid till kritiska förhållanden med avseende på sikt, temperatur och strålning. Med programmet 

Simulex samt litteraturstudier erhålls utrymningstiden. En jämförelse mellan tiden till kritiska 

förhållanden och utrymningstiden ger en uppskattning om tillfredställande utrymning är möjlig. 

Det första brandscenariot är vid entrén till Överskottsbolaget. Branden blockerar huvudutgången, 

vilket gör att personerna i lokalen endast kan använda alternativa utrymningsvägar. Resultatet av 

simuleringarna visar att sprinklersystemet måste aktivera för att tillfredställande utrymning ska 

kunna ske.  

I det andra brandscenariot på J.S Fashion är brandutvecklingen snabb och blockerar tidigt 

utrymningsvägen genom korridoren till huvudentrén. Flera affärer i anslutning till korridoren 

saknar alternativ utrymningsväg och uppförs inte nya utrymningsvägar riskerar personer i 

affärerna att stängas inne. 

I brandscenario tre på Willy:s antas branden uppstå i toalett- och hushållspapper i närheten av 

kassorna. Trots många utrymningsvägar uppstår kritiska förhållanden innan lokalen är utrymd. 

För att motverka detta föreslås att sprinkler som aktiverar snabbare installeras i lokalen.  

I rummet med brandfarliga varor på Överskottsbolaget förvaras många olika ämnen av 

varierande karaktär, många är mycket brandfarliga. De självstängande dörrarnas funktion är 

avgörande för att kunna begränsa brandspridningen.  

Utrymning av Veddesta Köpcentrum kan i dagsläget inte genomföras innan kritiska förhållanden 

uppstår. Ett antal åtgärdsförslag har tagits fram för att för att säkerställa personsäkerheten vid 

brand. Nedan presenteras de åtgärder som författarna anser skall genomföras. 

 Rökdetektorer skall installeras i de mindre butiker och utrymmen där det i dagsläget 

saknas, för att förkorta varseblivningstiden och därmed den totala utrymningstiden. 

 Detektorer och sprinklerhuvuden som idag är inbyggda ovan undertak skall flyttas ned, 

för att säkerställa dess funktion. 

 Sprinklersystemet underkändes på ett femtiotal punkter vid den senaste besiktningen. 

Dessa brister i systemet skall åtgärdas och ett kapacitetsprov skall utföras. 

 Sprinklerbulber på Willy:s skall bytas mot nyare med RTI-värde 70 eller lägre för att 

säkerställa tillfredställande utrymning av butiken vid nuvarande verksamhet. 

 Utrymningsplanerna runtom i köpcentret skall uppdateras för att underlätta orientering 

vid utrymning. 
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 De utrymningsdörrar som idag har en bredd som är mindre än 1,2 meter skall breddas till 

denna dimension, för att förkorta utrymningstiden. 

 Utrymningsvägar som är utsatta på utrymningsplanerna skall hållas upplåsta och får ej 

blockeras, för att underlätta utrymning. 

 Självstängande dörrar som inte fungerar skall åtgärdas för att förhindra spridning av 

brand och brandgaser i byggnaden. 

 Utrymningsskyltar skall finnas vid alla utrymningsvägar och trasig belysning skall åtgärdas, 

för att underlätta orientering vid utrymning. 

 Butiker på nedre plan med endast en utrymningsväg skall utformas med en alternativ 

utrymningsväg för att enklare möjliggöra utrymning. 

 Butiken ÖoB skall utrustas med ytterligare en utrymningsväg, för att gångavstånden ska 

kunna anses acceptabla. 

 Orienteringsplanen skall uppdateras så den stämmer med köpcentrets utformning, för att 

förenkla Räddningstjänstens insatser. 

 Handbrandsläckare skall finnas på angivna platser för att möjliggöra snabb släckinsats. 

 Utbildning av personal gällande agerande vid brand ska genomföras kontinuerligt, för att 

möjliggöra tidigare släckinsatser och kortare utrymningstider. 

 De spiraltrappor som idag används som utrymningsväg skall bytas ut mot raka trappor 

för att öka personflödet och på så sätt minska utrymningstiden. 

Verifiering av ovanstående åtgärder visar att dessa är nödvändiga för att brandskyddet ska kunna 

anses som tillräckligt, och att tillfredställande utrymning vid brand ska kunna ske. 
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Kapitel 1 

Inledning 
Kapitlet beskriver bakgrunden och syftet med rapporten. Dessutom beskrivs den metod som 

används och vilka avgränsningar som görs. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport utgör en del av kursen Brandteknisk riskvärdering som ges av avdelningen för 

Brandteknik och riskhantering på Lunds Tekniska Högskola. Kursen är obligatorisk för studenter 

på brandingenjörsprogrammet och läses i årskurs tre, under vårterminen 2010. Syftet med kursen 

är att binda samman nya kunskaper med erfarenheter från tidigare kurser. Sammantaget används 

dessa kunskaper som utgångspunkt för att värdera personsäkerheten vid händelse av brand i 

byggnad. Kursen avser även att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att analysera och bygga 

upp modeller. Huvuddelen av kursen består av ett projektarbete, där en brandteknisk 

riskvärdering av en byggnad genomförs. Arbetet sammanställs i en rapport, och presenteras 

muntligt vid ett offentligt seminarium i slutet av kursen. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att genom en brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum, 

kunna värdera risknivån vid händelse av brand i objektet. Fokus läggs på personsäkerheten vid 

brand och utrymning. Om Boverkets krav på att tillfredställande utrymning ska kunna ske ej är 

uppfyllt, ska validerade åtgärdsförslag tas fram som leder till att personsäkerhet når en acceptabel 

nivå. 

1.3 Metod 
Projektarbetet inleds med att upprätta kontakt med gruppens handledare Robert Jönsson från 

avdelningen för Brandteknik och riskhantering, samt kontaktperson från Räddningstjänsten, 

brandingenjör och processledare Bjarke Rosenberg från Brandkåren Attunda. Genom att studera 

ritningar och söka information om objektet, kan studiebesöket planeras och en kontrollista med 

punkter som ska undersökas på objektet tas fram. Gruppen genomför sedan ett studiebesök på 

Veddesta Köpcentrum, vilket sker den 5:e februari 2010. Besöket genomförs tillsammans med 

handledare Robert Jönsson samt kontaktperson Bjarke Rosenberg. Vid besöket studeras 

byggnaden utförligt, för att i rapporten kunna återge en detaljerad objektsbeskrivning. Punkter 

som kontrolleras är: 

 Brand- och utrymningslarm: typ av detektorer och larmdon, antal, placering, typ av signal, 

eventuell larmlagring 

 Aktiva system: typ av system, sprinkler, dimensionering 

 Brandcellsindelning: storlek, självstängande dörrar, placering, aktivering 

 Utrymningsvägar: placering, antal, mått, utmärkning, nödbelysning, trappor, hissar, 

anpassning för funktionshindrade 

 Systematiskt brandskyddsarbete: ansvarig, dokumentation, personalutbildning, kontinuitet 

 Antal personer som vistas i byggnaden: besökare, personal, specifika perioder med fler 

besökare 



Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum 

 

 

 
14 

 Brandgasventilation: storlek, placering 

 Räddningstjänstens agerande: larmcentral, insatsplan, orienteringsplaner 

 Tänkbara brandscenarier: brandbelastning, typ av bränsle, eventuella tidigare händelser 

Av de tänkbara brandscenarier som identifierats fram väljs sedan ett antal ut för att studeras mer 

utförligt. Dessa brandscenarier anses representera de värsta troliga brandförlopp som kan uppstå 

i köpcentret, så kallade ”worstcase-scenarios”. Genom bedömning av parametrar som 

brandbelastning och lokalens geometri, kan en dimensionerande brand bestämmas. Med hjälp av 

simuleringsprogrammet CFAST och handberäkningar kan tid till kritiska förhållanden 

bestämmas. Tiden det tar att utrymma lokalen kan uppskattas med hjälp av datorprogrammen 

Simulex och Detact QS, samt genom litteraturstudier. Genom att analysera tiden till kritiska 

förhållanden och utrymningstiden kan en uppskattning göras om kravet på tillfredställande 

utrymning är uppfyllt vid aktuellt brandscenario. Om kravet ej uppfylls görs en känslighetsanalys 

för att identifiera de parametrar som påverkar tiderna mest, och leder fram till ett antal 

åtgärdsförslag. Genom nya simuleringar kan åtgärdsförslagen valideras. 

1.4 Avgränsningar 
Vid en brandteknisk riskvärdering tas vanligen hänsyn till skador på miljö, människor och 

ekonomiska värden, men denna rapport avgränsas genom att enbart analysera personsäkerhet. 
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Kapitel 2  

Objektsbeskrivning 

Veddesta Centrum är beläget i Järfälla kommun knappt två mil nordväst om Stockholm och 

innehåller affärer, lagerutrymmen, restauranger och kontorslokaler. 

2.1 Historik 
Veddesta Centrum bildades 1986 ur gamla industrilokaler. Centret var då klart mindre och inte 

sammanhängande. Sedan dess har centret byggts ut och omformats i flera omgångar. Den senaste 

större ombyggnaden skedde 2004 då bland annat nya entréer uppfördes. 

2.2 Byggnaden 
Byggnaden är uppdelad i två skiljda verksamheter, ett företagshotell och ett köpcentrum, med 

separata huvudingångar i nordväst. Från köpcentrets huvudentré leder en lång sluttande korridor 

upp till ett mindre torg. I resterande del av köpcentret upptar Willy:s och Överskottsbolaget den 

största ytan. Samtliga butiker är belägna i köpcentrets entréplan men planet lutar och ses därför 

ofta som två separata plan, se figur 2.1. Flera butiker har lagerutrymmen i källaren. 

I företagshotellet finns byggnadens samlade larmcentral, vid ingången i nordväst. 

 

Figur 2.1. Utrymningsplan för Veddesta centrum. Streckat område intill ÖoB är  

under ombyggnad och inte tillgängligt. 
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2.3 Verksamhetsbeskrivning 
I köpcentret finns drygt tjugo butiker och restauranger med varierande verksamhet. Butikerna 

förändras ständigt och därmed också placeringen av inredningsföremål såsom klädhängare, hyllor 

och möbler. 

2.3.1 Willy:s 

Mataffären Willy:s är en lågpriskedja som sedan år 2000 ägs av dagligvarukoncernen Axfood. 

(Willy:s 2010)Affären består i huvudsak av en stor lokal med hyllor och frysdiskar som bildar 

långa korridorer. Nödutgångar, brandposter och brandsläckare finns utplacerade på flera ställen i 

affären. 

2.3.2 Överskottsbolaget 

ÖoB säljer allt från små knappnålar till mindre verktygsmaskiner. Affärens hyllor bildar ett rutnät 

av korridorer i lokalen. I taket hänger åtskilliga mörkgröna skyltar med prisuppgifter och 

reklamerbjudande. I ett eget rum med självstängande dörrar förvaras lösningsmedel, tändvätska 

och andra brandfarliga ämnen. Fyrverkerier förvaras i ett låst utrymme vid kassan. 

2.3.3 Klädjätten 

Lokalen angränsar till Willy:s och butiken innehåller kläder av en mängd olika material. 

Utrymning kan ske genom huvudentrén och genom en nödutgång via lagret. 

2.3.4 Skokanonen 

Inredningen i butiken består av cirka en meter höga hyllor med skor. En nödutgång finns i bakre 

delen av lokalen. 

2.3.5 J.S Fashion 

I en lokal tvärs över entrékorridoren från Skokanonen ligger klädaffären J.S Fashion. Lokalen 

rymmer mycket kläder och har dessutom kläder på ställningar utanför affärslokalen. Ingen 

nödutgång finns i lokalen och enda utrymningsvägen är genom entrén. 

2.3.6 Lynn’s Tyger 

Tygaffären ligger i en liten lokal vid korridoren mellan Willy:s och ÖoB. I affären finns diverse 

tyger, sytillbehör och garn. Längst bak i lokalen finns en utrymningsväg. 

2.3.7 Övriga butiker och restauranger 

Flertalet mindre affärer och restauranger finns utspridda i köpcentret. Till exempel finns 

blomsterhandel, thairestaurang, datorbutik och glasögonbutik.  

2.4 Objektsavgränsningar 
Företagshotellet är avskiljt från köpcentret och tillhör en egen brandcell med egen entré och 

utrymningsvägar. Riskvärderingen är avgränsad till att endast titta på köpcentret.  

Förlängningen av korridoren mellan Willy:s och ÖoB är under ombyggnad och inte tillgänglig. 

Området är markerat som streckat i figur2.1 och ingår inte i riskvärderingen. 
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Kapitel 3  

Befintligt brandskydd 

Veddesta Köpcentrum innehar en rad olika aktiva och passiva system för brandskydd. Det 

passiva brandskyddet utgörs av brandavskiljande byggnadselement som hindrar brandspridning 

mellan brandceller. De aktiva systemen består av detektorer, utrymningslarm, sprinklersystem, 

brandgasventilation och automatiska dörrstängare, med uppgift att detektera, varna, och släcka 

eller begränsa en eventuell brand. Utöver dessa system finns även manuell släckutrustning i form 

av brandsläckare och brandposter.  

3.1 Brandcellsindelning 
Större delen av köpcentret är utfört i en enda brandcell med brandcellsgräns gentemot det 

angränsande företagscentret. Butiken Överskottsbolaget har ett rum för brandfarliga varor som är 

utfört i egen brandcell med självstängande dörrar. Tanken är att dessa dörrar skall stänga vid 

brandlarm för att hindra brandspridning in eller ut från rummet. Dock fungerade inte dessa 

dörrar då tester utfördes under platsbesöket. Även en utrymningskorridor från Skokanonen är 

utformad som en egen brandcell. 

3.2 Sprinklersystem 
På Veddesta Centrum finns ett sprinklersystem som täcker vissa delar av köpcentret. Enligt 

besiktningsprotokoll från februari 2009 finns cirka 3000 sprinklerhuvuden i byggnaden. Vid 

besöket konstaterades att dessa var av mycket varierande slag. Till största delen består 

sprinklerhuvudena av en bulb med röd färg vilket innebär en aktiveringstemperatur på 

68oC(Särdqvist 2006). Dock är de av mycket varierande tjocklek vilket påverkar det så kallade 

Respons Time Index, RTI, som i sin tur medför att aktiveringstiderna blir vitt skilda för de olika 

sprinklerhuvudena (Särdqvist 2006). I butiken ÖoB finns sprinklerhuvuden av både smältblecks- 

och bulbtyp.  

Sprinklersystem och larmsystem skall kontrollbesiktigas varje år (Svenska 

Brandförsvarsföreningen 2001). Den senaste besiktningen av sprinklersystemet blev, enligt 

besiktningsprotokoll från februari 2009, klart underkänd på grund av ett drygt 50-tal brister i 

systemet. Då köpcentret genomgått ombyggnationer har flera nya sprinklersektioner lagts till för 

att passa den nya konstruktionen. Senaste ombyggnationen skedde 2004 men inget 

kapacitetsprov av sprinkleranläggningen är genomfört sedan 1998 och dess funktion kan därför 

inte anses verifierad. En tillbyggnad av ett undertak har gjorts i galleriagången/korridoren som 

löper genom köpcentret för att dölja de veckade metallplåtar som annars syns i taket. Tillägget av 

undertak har påverkat brandskyddet, då det lett till att en mängd sprinklerhuvuden byggts in ovan 

undertak och på så sett förlorat sin funktion. Det nya innertaket hindrar en stor del av 

brandgaserna att nå sprinklerhuvudet och aktiveringstiden blir avsevärt förlängd. Dessutom 

riskerar vattnet från de inbyggda sprinklerhuvudena att inte nå fram till en brand.  

På Willy:s finns dubbla uppsättningar av sprinkler, en uppsättning i nivå med det ursprungliga 

taket och en i nivå med nya undertaksplattor enligt figur 3.1. Dessutom finns dubbla 

uppsättningar av sprinkler på Willys utan några undertaksplattor enligt figur 9.4 Då det är öppet 

mellan de två sektionerna finns det risk att de övre sprinklerna aktiverar först och kyler de undre, 
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vilket kan försena eller helt förhindra aktivering av de undre sprinklerna. Då undertaksplattorna 

täcker delar av de övre sprinklernas verkningsyta, kan systemets funktion ej anses fullgod. 

 

Figur 3.1. Sprinkler i två nivåer i butiken Willy:s. Sprinklerhuvuden finns installerade både i undertaksplattorna och i 
höjd med den korrugerade plåten. De övre sprinklerna riskerar att aktivera först och på så sätt kyla och försena 
aktiveringen av de undre.  

3.3 Brandlarm 
Ett automatiskt brandlarm med koppling till SOS Alarm finns installerat i hela köpcentret. 

Detektion sker framförallt genom rökdetektorer men även med ett fåtal värmedetektorer. Dock 

finns även för detektorer liknande problem som med sprinkleranläggningen. Nybyggnationen av 

innertak har lett till att ett stort antal detektorer helt byggts in. Dessutom uppdagades vid besöket 

att ett flertal butiker helt saknar detektorer eller att samtliga detektorer befinner sig ovan 

undertak. Larmknappar finns utplacerade på ett fåtal platser i köpcentret. Vad det gäller 

placeringen är den generellt tillfredsställande. Dock finns betänklighet gällande placeringen av en 

av knapparna, belägen i Överskottsbolagets entré. På grund av den höga placeringen bedöms den 

vara svår att nå i händelse av brand, se figur 3.1.    
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3.4 Utrymningslarm 
Larmknappar och rökdetektorer är kopplade till utrymningslarmet. När larmet aktiveras ljuder en 

ringsignal. Dokumentation över utrymningslarmet saknas men ljudsignalen antas höras tydligt i 

hela köpcentret, då larmdon uppmärksammades på flertalet ställen vid platsbesöket. 

3.5 Brandgasventilation 
Veddesta Köpcentrum är försett med brandgasventilation för att vid händelse av brand kunna 

ventilera ut varma brandgaser ur byggnaden. Brandgasluckorna öppnas vid behov manuellt av 

räddningstjänsten. Dock föreligger även här problem liknande de som finns med 

sprinkleranläggningen och rökdetektorerna, då ett flertal av luckorna byggts in ovanför det nya 

undertaket. 

3.6 Automatiska dörrstängare 
Dörrarna till rummet med brandfarliga varor på Överskottsbolaget är uppställda med magnet 

som släpper vid branddetektion och tanken är då att dörrarna skall stänga och hindra 

brandspridning in alternativt ut ur rummet. Vid platsbesök genomfördes funktionskontroll av 

dörrarna, som visade en kraftigt bristande funktion då de ej stänger på ett tillfredställande sätt. 

Den ena dörren fastnar i golvet och lämnar halva bredden öppen, se figur 3.2. Även i passagen 

mellan ÖoB och Willy:s finns självstängande dörrar. Vid platsbesöket visade en funktionskontroll 

att dessa dörrar inte heller stänger. Då detta inte är någon brandcellsgräns finns i dagsläget inget 

krav på stängning, men i samband med den pågående ombyggnationen ska denna sektion byggas 

om till en brandcellsgräns. 

Figur 3.2. Larmknapp i butiken Överskottsbolaget med anmärkningsvärt hög 
placering.  
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3.7 Brandsläckare och brandposter 
Längs korridorerna i köpcentret finns ett flertal brandsläckare utplacerade. Inne på Willy:s finns 

dessutom ett antal brandposter. Dessa sitter dock väldigt högt, så för en normallång person kan 

de vara svåra att nå vid en eventuell brand, vilket kan ses i figur 3.3. Överskottsbolaget har ett 

flertal handbrandsläckare som normalt ska vara utplacerade runtom i butiken. Dock var samtliga 

handbrandsläckare placerade i ett hörn av butiken på grund av ombyggnation som pågick vid 

platsbesöket. Även ett flertal av de mindre butikerna har egna handbrandsläckare. 

 

 

Figur 3.3. Rummet med brandfarliga varor i butiken Överskottsbolaget. De 
självstängande dörrarna visade sig vid provstängning inte fungera. 
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3.8 Orienteringsplan och utrymningsskyltar 
I larmcentralen i företagscentret finns orienterings- och insatsplaner som är tänkta att hjälpa 

räddningstjänsten att genomföra en säker insats vid larm. Orienteringsplanen är dock inaktuell då 

omfattande ombyggnationer av köpcentret genomförts efter den senaste uppdateringen. 

Utrymningsplaner finns utplacerade runtom i köpcentret, för att underlätta orienteringen vid en 

utrymning. Dessa utrymningsplaner är dock missvisande då ett antal befintliga utrymningsvägar 

saknas, samt att en låst utrymningsväg är skyltad som tillgänglig på utrymningsplanen. Specifika 

utrymningsvägar som berörs beskrivs närmare i avsnitt 3.10 Utrymningsvägar. 

3.9 Systematiskt brandskyddsarbete och utbildning 
Vid intervju av ett antal butikschefer i köpcentret uppdagades att det systematiska 

brandskyddsarbetet och utbildning av personal genomförs i mycket varierande omfattning från 

butik till butik. 

Willy:s sköter sitt eget brandskyddsarbete och i en pärm finns uppgifter om bland annat 

brandskyddspolicy, brandcellsgränser, namn på ansvariga och brandskyddsuppföljning. Enligt 

butikschefen genomförs utbildning av personal en gång per år. Dock innefattar detta ingen 

praktisk övning med handbrandsläckare.1 Även Överskottsbolaget har en pärm för 

dokumentation. Personalen i butiken genomgår en teoretisk utbildning vid anställning, men ingen 

uppföljning av detta görs. 

Flera mindre butiker uppgav att de har ett systematiskt brandskyddsarbete av någon form, men 

att de inte vet hur uppföljningen av detta sköts. Vissa framförde att de inte har en aning om vad 

systematiskt brandskyddsarbete är. Ingen av de tillfrågade butikscheferna uppgav att det finns 

någon praktisk utbildning med handbrandsläckare. 

                                                 
1 Niclas Lögdberg, butikschef Willy:s, Veddesta: Personligt möte 2010-02-05 

Figur 3.4. Anmärkningsvärt hög placering av brandpost 
på Willy:s. 
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3.10Utrymningsvägar 
Utrymningsvägar finns på flera ställen i byggnaden. Flera av dem går att nå genom mer än en 

utrymningsdörr och flera butiker delar på detta sätt utrymningsväg. Generellt sett är 

utrymningsvägarna tydligt markerade och funktionsdugliga. Dock föreligger en viss tveksamhet 

gällande skyltningen inne på ÖoB där flertalet bakgrundsbelysta skyltar är ur funktion. Skyltarnas 

gröna nyans är slående lik butikens egna skyltar vilket gör de svåra att urskilja, se figur 3.4. 

 

 

 
Figur 3.5. På ÖoB är vissa av utrymningsskyltarnas bakgrundsbelysning ur 
funktion vilket gör de svåra att skilja från reklamskyltarna.  
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Figur 3.6. Ritning över Veddesta Köpcentrum med markerade utrymningsvägar. 

Figur 3.5 visar utrymningsvägarna i köpcentret. Nedan följer en kort beskrivning av respektive 

utrymningsväg. 

1. Köpcentrets entré fungerar som en utrymningsväg. Utrymningsvägen är viktig eftersom 

kunder i allra flesta fall utrymmer genom samma dörr som de kom in (Frantzich 2001). 

Flera affärer ställer ut kläder och reklamskyltar i korridoren som leder till entrén, vilket 

skulle kunna försvåra en utrymning. Korridoren sluttar svagt uppåt från köpcentrets 

entrédörrar, som är automatiska skjutdörrar med en öppningsbredd på två meter. Vid 

strömavbrott ska skjutdörrar öppnas automatiskt, alternativt förses med en 

kompletterande slagdörr (Boverket 2006). Skjutdörrarnas funktion vid strömavbrott är 

okänd, men då alternativ slagdörr saknas måste skjutdörrarna öppna vid strömavbrott. 

 

2. Nödutgången används inte längre och är inte försedd med utrymningsskylt. Den är 

försluten med ett galler och låst, se figur 3.6, men är trots detta med på 

utrymningsplanerna. 
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3. Utrymningsdörren finns i butiken Baby1 och är 1,2 meter bred. Dörren leder via en 

korridor ut i det fria. 

 

4. Dörren är 0,9 meter bred och leder till en utvändig spiraltrappa. Ingen nödutgångsskylt 

finns ovanför dörren. 

 

5. Utrymningsväg från ÖoB’s lager via en spiraltrappa till det fria. Dörren är 0,9 meter bred. 

Ingen skyltning till utrymningsvägen från butiken gör att den endast bedöms användas av 

personal. 

 

6. Utrymningsväg från ÖoB’s lager, som likt nummer 5 endast bedöms användas av 

butikens personal. 

 

7. Utrymningsdörren är 1,1 meter bred och leder via en spiraltrappa till en innergård. Från 

innergården är det sedan öppet ut till det fria. Vid besöket hade en stor snödriva 

ansamlats i spiraltrappan, vilket skulle kunna försvåra en utrymning. Utrymningsdörren 

går att nå direkt från Överskottsbolaget, och även via en korridor på Lynns Tyger. 

Anmärkningsvärt är att passagen på Lynn’s Tyger är belamrad med varor vilket gör den 

svår att använda vid utrymning, se figur 3.7. 

 

8. Utrymning sker från Willy:s via en spiraltrappa ner till innergården. Dörren är 0,9 meter 

bred och utrustad med nödutgångsskylt. 

 

9. Nödutgången är inne på Willy:s lager och är inte skyltad från butiken. Dörren är 0,9 meter 

bred och leder ut till en spiraltrappa. 

 

10. Tre stycken dörrar, två från butiken och en från lagret, leder till denna utrymningsväg. 

Dörrarna är 0,9 meter breda och leder via en invändig trappa till lagret på källarplan. 

Därifrån är det skyltat till ytterligare en utrymningsdörr som leder ut i det fria. Dörrarna 

är markerade med nödutgångsskyltar och de två i butiken är larmade. 

 

11. Från kassorna vid Willy:s leder utrymningsvägen via en invändig spiraltrappa ut ur 

byggnaden. Utrymningsdörren är 1,1 meter bred. 

 

12. Klädjätten har en utrymningsväg som går via en korridor ut till en lastkaj. En del lådor 

står uppstaplade i korridoren, som delas med andra butiker, vilket gör att den tillgängliga 

bredden minskar kraftigt. Dörren är tvådelad och 1,7 meter bred. 

 

13. Skokanonens nödutgång leder till samma korridor som Klädjätten. Utrymningsdörren 

från butiken är tvådelad och 1,1 meter bred. Ena delen hålls dock låst med hänglås och 

endast 0,9 meter av utrymningsdörren går att använda. Den delen låses upp manuellt med 

vred vid brand. 
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14. NAC Blomsterhandel har en tvådelad nödutgång längst bak i butiken. Dörren är 1,1 

meter bred. 

 

 

 

 

 

3.11 Sammanfattning av brister i befintligt brandskydd 
Vid platsbesöket uppdagades, som tidigare redovisats i respektive del, en hel del brister i det 

befintliga brandskyddet. Dessa brister är sammanfattade nedan. 

 Detektorer, sprinklerhuvuden samt brandgasluckor är på flera ställen inbyggda under nytt 

innertak. 

 Gamla sprinklerhuvuden riskerar att kyla och fördröja aktivering av de sprinklerhuvuden 

som sitter i det nya innertaket. 

 Vattenposter för högt placerade. 

 Handbrandsläckare finns ej på angivna platser. 

 Självstängande dörrar i brandcellsgräns fungerar ej. 

 Orienteringsplaner ej aktuella sedan ombyggnation av köpcentret. 

 Utrymningsplaner i köpcentret är inaktuella sedan ombyggnation. 

 Sprinklersystemet underkänt vid besiktning, och ingen kontrollering av åtgärder har 

utförts. 

 Detektorer samt utrymningslarm saknas i vissa utrymmen, bland annat i rummet med 

brandfarliga varor på Överskottsbolaget. 

 Belysning i utrymningsskyltar ur funktion på ÖoB, vilket gör att de smälter in i butikens 

egna skyltar. 

Figur 3.8. Belamrad utrymningsväg 
från Lynn's Tyger som leder till 
utrymningsdörr 6. 

Figur 3.7. Utrymningsväg 2 är försedd med galler och låst. 
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 Utrymningsvägar låsta eller delvis blockerade. 

 Dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete är bristfällig eller saknas helt. 

 Utbildning av personal är bristfällig. 
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Kapitel 4 

Brandtekniska regler 

När en byggnad uppförs, byggs om eller byggs till föreligger byggregler som innefattar 

bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Boverkets Byggregler, BBR, 

avsnitt 5 innehåller regler om brandskydd och minimikrav på säkerhet i händelse av brand, enligt 

de grundläggande krav som finns i 4§ Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, m.m. I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga krav och rekommendationer 

som gäller för Veddesta Köpcentrum, samt en jämförelse mellan reglerna och delar av det 

befintliga brandskyddet. 

4.1 Allmänt 
Brandskyddet i en byggnad kan antingen utföras enligt förenklad alternativt analytisk 

dimensionering. En förenklad dimensionering innebär att dimensioneringen utförs genom att 

boverkets krav och allmänna rekommendationer följs till punkt och pricka. En analytisk 

dimensionering kan i sin tur utföras på två olika sätt. I det första fallet uppfylls fortfarande kraven 

enligt föreskrifterna men vissa krav uppfylls med andra lösningar än de rekommenderade. En 

analytisk dimensionering kan även utföras med en alternativ utformning där ett eller flera krav 

enligt BBR kapitel 5ej uppfylls. Dessa lösningar bygger i stället på att brandskyddet utformas med 

hjälp av bland annat tidigare erfarenheter, praxis från andra länder och beräkningsmodeller. 

Gemensamt för de analytiska dimensioneringarna är att det föreligger hårda krav på verifiering. 

Det vill säga att det måste visas att den alternativa utformningen uppnår minst samma nivå på 

brandskyddet som om den hade varit utformad med förenklad dimensionering. (Boverket 2008) 

4.2 Brandteknisk klass och övriga förutsättningar 
Alla byggnader ska utföras enligt en brandteknisk klass, Br1, Br2 eller Br3, där Br1 ställer högst 

krav på byggnaden. Vid indelningen ska hänsyn tas till faktorer som påverkar personsäkerheten 

vid utrymning och vid sammanstörtning av byggnaden. Faktorer som påverkar 

utrymningsmöjligheterna är byggnadens höjd och volym, samt persontätheten och 

förutsättningarna för att själv kunna sätta sig i säkerhet. (Boverket 2008) 

Byggnader där brand medför stor risk för personskador ska enligt avsnitt 5 i BBR utföras i 

brandteknisk klass Br1. Andra byggnader som bör utföras i klass Br1 är byggnader med tre eller 

flera våningsplan och byggnader med samlingslokal på andra våningsplanet. (Boverket 

2008)Dessa egenskaper stämmer in på Veddesta Köpcentrum, vilket gör att byggnaden tillhör 

klass Br1. 

Den brandtekniska klassificeringen medför specifika krav på tak, golv, väggar, dörrar och fönster 

gällande bland annat material, beklädnad och ytskikt. Exempel på särskilda utrymmen som 

behandlas är luftsluss och brandsluss, samt utrymmen med särskild risk för branduppkomst. 

Exempel på ett sådant utrymme är där förvaring av lättantändligt material förekommer i mer än 

ringa omfattning(Boverket 2008). Denna beskrivning stämmer bra in på ett utrymme i Veddesta 

Köpcentrum, mer specifikt i butiken ÖoB, där alla brandfarliga varor samlats i en egen brandcell. 

En brandcell ska enligt BBR avsnitt 5 vara en avgränsad del av en byggnad, inom vilken en brand 

kan fortgå utan att brand eller brandgaser sprider sig till övriga delar av byggnaden under 
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föreskriven tid. Vid platsbesöket upptäcktes att rummet med brandfarliga varor inte uppfyller 

kraven, då de självstängande dörrarna inte fungerar och därmed tillåter spridning av både brand 

och brandgaser i stor utsträckning. 

4.3 Utrymningsdimensionering 
Enligt BBR avsnitt 5 ska byggnader utformas så att ”tillfredställande utrymning” ska kunna ske 

vid brand. Definitionen av tillfredställande utrymning är att en fullständig utrymning av samtliga 

personer i byggnaden är möjlig, alternativt en förflyttning till säker flyttplats inom byggnaden för 

de personer som berörs av branden, innan kritiska förhållanden uppstår. I avvägandet för säker 

utrymning ska hänsyn tas till typen av verksamhet i byggnaden, persontätheten samt befintliga 

brandskyddsåtgärder. (Boverket 2008) 

4.3.1 Utrymningsvägar 

Ett krav är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Avsteg från detta krav 

kan ske för lättöverskådliga mindre lokaler, där antalet personer understiger 30 stycken.(Boverket 

2008)Denna tillämpning är aktuell för ett antal av butikerna i Veddesta Köpcentrum, då lokalerna 

är små och persontätheten kan anses tillräckligt låg. I de större butikerna finns minst två av 

varandra oberoende utrymningsvägar. Har lokalen mer än ett våningsplan ska det finnas minst en 

utrymningsväg från varje plan. 

4.3.2 Gångavstånd 

Gångavstånd till och passagemått i utrymningsväg är viktiga faktorer vid bedömningen av 

personsäkerheten vid utrymning. En vanlig rekommendation för köpcenter är att gångavståndet 

inte ska överstiga 30 meter vid förenklad dimensionering, förutsatt att utrymning kan ske i två 

riktningar. I de fall där gångvägen till två oberoende sammanfaller räknas det gemensamma 

avståndet som det dubbla. Om brandcellen skyddas av ett automatiskt vattensprinklersystem 

enligt lägst den kvalitetsnivå som beskrivs i regelverket SBF 120, där sprinkler har RTI 50 eller 

lägre, kan gångavståndet ökas med en tredjedel. Dock rekommenderas att gångavståndet aldrig 

tillåts överstiga 60 meter, inte ens vid analytiskdimensionering. (Boverket 2006).För passagemått 

på utrymningsvägar gäller att bredden inte bör understiga 0,9 meter. För brandceller där fler än 

150 personer vistas bör bredden vara minst 1,2 meter.(Boverket 2008) 

Figur 4.1 visar de längsta gångavstånden till närmaste utrymningsväg på Willy:s och ÖoB. Det 

finns automatiska sprinklersystem installerade i bägge butikerna, men eftersom systemen blivit 

underkända i senaste kvalitetskontrollen enligt besiktningsprotokoll från februari 2009, och 

sprinklerbulberna har ett RTI-värde som är högre än 50, kan inte gångavståndet förlängas med en 

tredjedel. Gångavstånden är på flera ställen betydligt längre än 30 meter och enligt förenklad 

dimensionering är alltså köpcentret inte godkänt ur utrymningssynpunkt. Inte heller en analytisk 

dimensionering kan anses tillräcklig utan åtgärder då gångavståndet på ÖoB uppgår till hela 105 

meter.  
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Figur 4.1. Gångavstånd från den mest ogynnsamma punkten till utrymningsväg. Den vänstra bilden visar gångavstånd 
på Willy:s, och den högra bilden gångavstånd på Överskottsbolaget. Bägge exemplen visar att gångavståndet är för 
långt för att förenklad dimensionering ska kunna tillämpas Inte heller en analytisk dimensionering utan åtgärder är 
tillräcklig då gångavståndet på ÖoB är långt över 60 meter. 

 

4.3.3 Utrustning 

I lokaler där personer som förväntas ha mindre god lokalkännedom vistas, ska vägledande 

markeringar för utrymning finnas. Skyltarna bör ha vägledande markeringar, och ska placeras i 

anslutning till utrymningsvägar. Skyltarna ska bestå av gröna skivor med vita symboler, vara 

antingen belysta eller genomlysta, och placeras på ett sätt så att orientering i byggnaden inte 

försvårar utrymning. Vid händelse av strömavbrott ska det finnas nödbelysning som upprätthåller 

avsedd belysning i minst 60 minuter (Boverket 2008).På Veddesta Köpcentrum finns 

anmärkningar på detta, då belysningen i vissa skyltar är ur funktion. 

Automatiskt utrymningslarm, alternativt larm som aktiveras från bemannad plats vid 

brandindikation, ska installeras i byggnader där krav ställs på att branden upptäcks tidigt. I 

byggnader där personer som inte förväntas ha kännedom om utrymningslarm vistas, bör larmet 

utformas med två skilda signaltyper, exempelvis ljud och ljus (Boverket 2008). På Veddesta 

Köpcentrum uppmärksammades vid platsbesöket endast utrymningslarm av typen ringklocka.  
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4.4 Kritiska förhållanden 
Krav är att brandcellen ska kunna utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Dessa kriterier 

är konservativa gränsvärden angivna i BBR avsnitt 5, och det är möjligt att utrymning även kan 

ske efter att dessa gränsvärden är uppnådda. För att personsäkerheten ska kunna anses 

tillfredställande, ställs i rapporten dock krav på att utrymning ska vara genomförd innan kritiska 

förhållanden uppstår. Vid bedömning av kritiska förhållanden beaktas gränsvärden på siktbarhet, 

värmestrålning, temperatur och giftiga gaser. 

4.4.1 Siktbarhet 

Kritiska förhållanden på grund av brandgaslagrets höjd definieras, i BBR avsnitt 5, som då 

brandgasnivån når ner under 1,6 + (0,1×H) meter, där H är rumshöjden, alternativt en siktsträcka 

på 10 meter i okänd miljö eller 5 meter i känd miljö. 

4.4.2 Värmestrålning 

Kritisk nivå för värmestrålning definieras, i BBR avsnitt 5, som en maximal strålningsintensitet på 

2,5 kW/m2, alternativt en kortvarig intensitet på 10 kW/m2, och en maximal strålningsdos på 60 

kJ/m2 utöver energin från strålning på 1 kW/m2. 

4.4.3 Temperatur 

Kritisk temperatur uppnås, enligt BBR avsnitt 5,då lufttemperaturen som personerna i lokalen 

utsätts för överstiger 80˚C. 

4.4.4 Toxicitet 

Vid brand orsakar inte bara brandgaserna en siktförsämring utan har också en direkt toxisk 

verkan. För att en säker utrymning ska kunna ske får inte personer utsättas för skadliga doser 

toxiska gaser eller för låg syrehalt. Som kriterium används ofta halterna kolmonoxid, koldioxid 

och syre, se tabell 4.1. Halterna kan beräknas genom brandförloppsmodeller eller 

handberäkningsmetoder. Modellerna och metoderna är begränsade och resultaten ska betraktas 

med stor försiktighet. På grund av osäkerheterna i modellerna, och deras begränsade 

användningsområde, har kriteriet för brandgaslagrets höjd används som kriterium för toxicitet. 

Det har visat sig att dessa ofta sammanfaller.(Bengtson, Jönsson & Frantzich 2010) 

 

 

 

 

4.5 Systematiskt brandskyddsarbete 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader 

vidta de åtgärder som krävs för att förhindra eller begränsa skadorna av en brand. För att kunna 

uppfylla kraven rekommenderas att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs 

kontinuerligt, vilket bör utgå från de brandrisker som finns i byggnaden.  

Ämne Halt 

Kolmonoxid <2000 ppm 
Koldioxid <5 % 
Syre >15 % 

Tabell 4.1. Halterna som anger gränsvärden 
för att säker utrymning ska kunna ske. 
(Bengtson, Jönsson & Frantzich 2010) 
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Varje byggnad bör ha en skriftlig dokumentation av brandskyddet, innehållande tekniska samt 

organisatoriska brandskyddsåtgärder. Exempel på punkter som kan finnas med i 

dokumentationen är: 

 Beskrivning av byggnadens geometri, läge och byggmaterial 

 Beskrivning av verksamheten och de risker som finns 

 Ansvarsfördelning för brandskyddet, gärna reglerat i ett avtal 

 Beskrivning av de tekniska brandskyddsåtgärderna, exempelvis brandceller, 

utrymningsvägar, släcksystem och brandgasventilation 

 Plan för samt genomförda utbildningar och övningar, vilken typ och hur ofta det ska ske 

 Planerade och genomförda förändringar, exempelvis ombyggnationer eller ändringar i 

verksamheten 

Utformning och omfattning av dokumentationen styrs av vilken typ av byggnad och verksamhet 

det gäller. Det är upp till fastighetsägaren och butiksinnehavarna att besluta om och genomföra 

den systematiska brandskyddsdokumentationen, som ett hjälpmedel för att hålla ordning och 

reda på sitt brandskydd.(Statens räddningsverks författningssamling 2004) Vid platsbesöket 

uppdagades att det systematiska brandskyddsarbetet på Veddesta Köpcentrum är bristfälligt, och 

att dokumentation i vissa fall helt saknas. 
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Kapitel 5 

Grovanalys & val av brandscenarier 

Vid en brandteknisk riskvärdering väljs ett antal representativa dimensionerande bränder ut. De 

två faktorer som påverkar vilka brandscenarier som väljs ut att granska är sannolikheten för att 

brand inträffar samt den uppskattade konsekvensen av en brand. Vid studie av dessa faktorer är 

en så kallad riskmatris ett användbart redskap. I riskmatrisen, figur 5.4, listas ett antal tänkbara 

brandscenarier. Brandscenariot placeras i matrisen efter uppskattad sannolikhet för att brand ska 

inträffa, samt hur stor konsekvensen av branden bedöms att bli. För att uppskatta sannolikheten 

samt konsekvensen används ingenjörsmässiga bedömningar samt statistik.  Bedömningarna 

grundar sig på uppskattningar av brandbelastning, lättantändlighet, tillgänglighet vad gäller 

utrymning och antalet personer i lokalen. En användbar metod för att placera in de olika 

brandscenarierna i riskmatrisen är att göra en What-If analys.  

5.1 Statistik 
Det är vid bedömningen av sannolikhet för brand som statistik används. Med hjälp av statistik 

över var tidigare bränder inom handel skett, startföremål och brandorsak kan en grovanalys över 

sannolikhet för brand lättare uppskattas. Statistiken bygger på räddningstjänstens insatser under 

åren 1996-2009 (MSB 2010). I figurerna 5.1 - 5.3 nedan kan detta utläsas.  

 

 

Figur 5.1. Statistik över brandorsak inom handel (MSB 2010). 
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Figur 5.2. Statistik över startutrymme för brand inom handel (MSB 2010). 

 

 

 

Figur 5.3. Statistik över startföremål för brand inom handel (MSB 2010). 
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Det som kan utläsas är att de vanligaste fastställda brandorsakerna är tekniskt fel och brand 

anlagd med uppsåt. Det vanligaste startutrymmet är försäljningslokal och i vilket föremål brand 

brukar starta är relativt ovisst.  

På Veddesta Köpcentrum betyder det att faktorer som antal personer, storlek samt innehåll i 

försäljningslokalerna kommer att ha stor påverkan på sannolikheten, eftersom många bränder är 

anlagda med uppsåt i försäljningslokaler.   

5.2 What-if analys 
What-If analys eller på svenska ”vad händer om”-analys är en vanligt förekommande 

riskanalysmetod inom olika verksamheter för att bedöma riskkällor. Analysen kan utföras av en 

enda person, men blir bättre och mer korrekt om den utförs i en grupp av medlemmar med olika 

bakgrund. Med hjälp av metoden kan förutom skattning av sannolikheter även 

konsekvensskattning utföras. (Kemikontoret 2001) 

För att få en så korrekt riskmatris som möjligt grundar sig rapportens ingenjörsmässiga 

bedömningar på en What-If analys. Det är framförallt vid bedömning av konsekvensen som 

metoden används, men den används också till viss del vid sannolikhetsbedömning. Vid 

utförandet har författarna suttit tillsammans och funderat på frågeställningar liknande ”Hur skulle 

konsekvensen bli om det börjar brinna här?” och därefter jämfört de olika brandscenarierna. De 

faktorer som påverkat konsekvensanalysen är Veddesta Köpcentrums utformning. Här har 

framkomlighet, avstånd till utrymningsväg och uppskattad persontäthet stor betydelse.  

5.3 Riskmatris 
I riskmatrisen i figur 5.4 har brandscenarierna indelats i graderingen låg, medel eller hög med 

avseende på sannolikheten för att brand ska inträffa, samt hur allvarlig konsekvensen av brand 

bedöms att bli med avseende på personsäkerhet. 
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Figur 5.4. Riskmatris med identifierade brandscenarier, placerade efter sannolikhet och konsekvens. 

5.3.1 Brand på Willy:s 

Willy:s består av en försäljningslokal och en källare. Till källaren sker leveranser av varor och den 

fungerar som ett lager. Konsekvensen av brand i lagret är låg eftersom det är få personer i rörelse, 

de som arbetar där har god lokalkännedom och utrymningsvägarna är stora och leder direkt ut i 

det fria. Konsekvensen av en brand i försäljningslokalen är högre och hamnar på graderingen 

medel. Det beror på att framkomligheten är något sämre, personerna i butiken har sämre 

lokalkännedom och under en del perioder kan Willy:s ha ett stort antal personer i butiken 

samtidigt. Dessutom bedöms brandbelastningen vara större i butiken än i källaren. 

Av statistik kan utläsas att brand i lager är klart mindre sannolikt än brand i försäljningslokal. En 

av de vanligaste brandorsakerna inom handel är brand anlagd med uppsåt, vilken inte anses lika 

relevant i lagret som i försäljningslokalen. Ett argument för detta är att endast behörig personal 

har tillgång dit, vilket i sin tur bedöms innebära lägre sannolikhet för att en brand anläggs där. 

Sannolikheten för brand i källaren hamnar därför på låg medan brand i Willy:s hamnar på 

sannolikheten hög. 

5.3.2 Brand på Skokanonen 

Konsekvensen av brand på Skokanonen bedöms som medel. Persontätheten är oftast inte så hög, 

det finns två utrymningsvägar och brandbelastningen är låg. Att konsekvensen inte hamnar på låg 

beror till stor del på att lokalen saknar branddetektorer och att butikslokalen ligger i närheten till 

köpcentrets huvudentré. 

Sannolikheten för brand bedöms som låg eftersom det finns liten mängd brännbart material och 

eftersom de flesta varor är svårantändliga. Skoställen är gjorda av metall och även skorna bedöms 

som svårantändliga. 
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5.3.3 Brand på Lynn’s Tyger, Klädjätten och Baby1 

Dessa tre butiker hamnar i samma ruta i riskmatrisen och kan alltså jämställas i avseende 

sannolikhet och konsekvens. Sannolikheten är medel och konsekvensen av en brand är också 

medel.  

Brandbelastningen är mycket hög på Lynn’s Tyger, men då butiken är mycket liten i förhållande 

till övriga butiker anses konsekvensen framförallt ha koppling till de som befinner sig i butiken. 

Det finns även gott om alternativa utrymningsvägar om korridoren skulle blockeras på denna 

nivå i varuhuset. Brandbelastningen på Klädjätten och Baby1 är något lägre, men butikerna är 

större än Lynn’s Tyger.  

5.3.4 Brand på J.S Fashion, ÖoB’s entré och rummet med brandfarliga varor på 

ÖoB 

Dessa tre brandscenarier hamnar i samma ruta i riskmatrisen. Här är sannolikheten för en brand 

medel, men konsekvensen av en brand anses hög. 

Att konsekvensen är hög på J.S Fashion beror på många olika faktorer. Butiken har hög 

brandbelastning, men endast en utrymningsväg. Utrymningsvägen är dessutom liten och 

klädställningar i och runtomkring utrymningsvägen anses försvåra utrymning avsevärt. J.S 

Fashion ligger dessutom i närheten av huvudentrén, och en brand riskerar att blockera denna. 

Sannolikheten för brand hamnar på medel eftersom den anses vara medelstor i förhållande till 

övriga butiker i köpcentret.  

Konsekvensen av brand vid entrén till ÖoB hamnar på hög eftersom en stor mängd folk är i 

rörelse där samt att människor inne i butiken har en tendens att ta sig mot huvudutgången vid 

brand (Frantzich 2001). Dessutom bedöms besökarna inte ha så god lokalkännedom. 

Utrymningsskyltarna är dessutom uppsatta på ett dåligt sätt.  

Sannolikheten för brand hamnar på medel eftersom området är litet i förhållande till övriga 

butiker, men persontätheten i området är ofta hög.  

Konsekvensen vid en brand i rummet med brandfarliga varor är svår att förutspå. Brandförloppet 

anses kunna bli mycket snabbt med mycket hög effektutveckling. Det gör att scenariot hamnar på 

hög konsekvens, trots att rummet med brandfarliga gods befinner sig långt in i butiken utan 

direkt anslutning till utrymningsväg. Att sannolikheten är medel, trots att mycket brandfarliga 

vätskor finns i rummet, motiveras med att rummet är litet och att persontätheten är låg.  

5.4  Valda brandscenarier 
Fyra brandscenarion väljs utifrån riskmatrisen. Valen av brandscenariona på Willy:s, J.S Fashion, 

entrén till ÖoB och rummet med brandfarliga varor på ÖoB motiveras av deras höga konsekvens 

och sannolikhet. För scenariot i rummet med brandfarliga varor på ÖoB genomförs inga 

simuleringar.  
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Kapitel 6  

Utrymning 

En viktig parameter att studera avseende personsäkerhet i en byggnad är utrymningsförloppet. 

Det är viktigt att kontrollera om utrymning kan genomföras innan kritiska förhållanden uppstår 

vid brand. Utrymningsförloppet styrs av en rad parametrar som måste bestämmas för att 

möjliggöra utrymningssimulering i brandscenarierna. I kapitlet diskuteras metoder för att fastslå 

dessa och på så sätt identifiera de ingående värdena till simuleringarna.  

6.1 Allmänt 
Att utrymma en verksamhet tar en viss tid och ju kortare utrymningsprocess desto kortare tid 

utsätts personer för giftiga gaser, värme och annan fara. För att underlätta förståelsen för 

utrymningen brukar den delas in i tre faser: varseblivningstid, reaktions- och beslutstid samt 

förflyttningstid.2 

Varseblivningstiden är den tid det tar för personer att uppfatta att ett utrymningslarm ljuder eller 

uppfatta att det brinner. Reaktions- och beslutstid, eller förberedelsetid som det också kallas, är 

den tid det tar för personer att inse att utrymning är nödvändig och förbereda sig för förflyttning 

mot en utrymningsväg. Det är svårt att uppskatta tiden det tar innan personer påbörjar 

förflyttning vid ett utrymningslarm eftersom det beror på en mängd olika faktorer. Det beror 

bland annat på typ av verksamhet, typ av larm, mänskligt beteende samt om branden är synlig 

eller ej. Förflyttningstiden är kort sagt den tid det tar för personer att ta sig från sin 

ursprungsposition till säkerhet utanför brandcellsgränsen.3 

6.2 Veddesta Köpcentrum 
Veddesta Köpcentrum går under verksamheten varuhus och brandlarmet består av en ringklocka. 

Håkan Frantzich har i rapporten Tid för utrymning vid brand sammanställt användbar data för att 

bestämma förberedelsetiden för några olika verksamheter, däribland varuhus, med hjälp av en så 

kallad Delphiundersökning. Denna undersökning bygger på att en rad experter inom det 

brandtekniska området anonymt gentemot varandra uppskattar förberedelsetiden för en rad olika 

verksamheter. Tidsuppskattningarna sammanställs och omarbetas i tre steg med individuell 

revidering av tidigare resultat däremellan. På detta sätt sammanställs medelvärde och 

standardavvikelse för förberedelsetiden för de olika verksamheterna. Dessa resultat bygger 

sålunda enbart på sammanvägda expertbedömningar från de deltagande parterna. (Frantzich 

2001) 

Förberedelsetiden för varuhus redovisas i tabell 6.1 nedan. 

 

  

                                                 
2 Daniel Nilsson. Biträdande universitetslektor, Lund: Föreläsning 2010-02-16 
3 Daniel Nilsson. Biträdande universitetslektor, Lund: Föreläsning 2010-02-16 
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Tabell 6.1. Medelvärde och standardavvikelse för förberedelsetiden i varuhus, beroende av typen av larm samt om 

personen ser branden eller ej. (Frantzich 2001) 

Typ av larm Personen kan se branden Medelvärde  Standardavvikelse 

Inget larm  Ja 1:30 0:40 

Ringklocka  Ja 1:21 0:28 

Enkelt talat 
meddelande 

Ja 1:04 0:26 

Informativt 
meddelande 

Ja 0:46 0.14 

Inget larm  Nej 3:59 1:10 

Ringklocka  Nej 3:26 0:49 

Enkelt talat 
meddelande 

Nej 2.20 0:44 

Informativt 
meddelande 

Nej 1:18 0:31 

 

För att beräkna den totala utrymningstiden vid brand i Veddesta Köpcentrum används 

datorprogrammet Simulex, med medelvärden samt standardavvikelser på förberedelsetiden enligt 

tabell 6.1 ovan. Då Veddesta Köpcentrum har ett utrymningslarm med ringklocka, vilket 

förutsätts fungera, väljs tiderna för detta. Vid simuleringarna i Simulex delas personerna in i tre 

grupper: de som ser branden, de som inte ser branden, samt de som inte ser branden men anses 

befinna sig så pass nära att den allmänna uppståndelsen förkortar deras förberedelsetid. 

Förberedelsetiden för personalen i butiken där brand uppstår antas vara densamma som för de 

som kan se branden, med hänsyn till den lokalkännedom och utbildning de har. De tider som 

använts vid simuleringar redovisas i tabell 6.2 nedan. Tiderna för de som ser samt inte ser 

branden är hämtade från tabell 6.1. Tiderna för de som inte ser branden men befinner sig nära är 

framtagna genom ingenjörsmässiga bedömningar, då de rimligen bör uppmärksamma branden 

snabbare än personer långt bort i köpcentret. Dock gäller andra tider för brandscenariot på J.S 

Fashion, vilka anges i kapitel 8. 

Tabell 6.2. Indata till Simulex avseende medelvärde och standardavvikelse för förberedelsetid. 

Personen kan se branden Medelvärde  Standardavvikelse 

Ja 1:21 0:28 
Nej, befinner sig nära 1:51 0:33 
Nej 3:26 0:49 

 

Vid simuleringarna för Veddesta Köpcentrum har personkategorin Varuhus, ”Shoppers”, 

använts. Denna kategori innehåller 20 % män, 30 % kvinnor, 20 % barn och 30 % 

medelpersoner. (Frantzich 1998) Utrymningssimuleringarna indelas i tre separata simuleringar, ett 

för varje brandscenario.  Vid respektive scenario finns olika utgångar tillgängliga för besökarna då 

de olika simulerande bränderna blockerar vissa utrymningsvägar. För de utrymningsvägar som 

leder till spiraltrappor, se kapitel 3.10 Utrymningsvägar, har hänsyn tagits till att gånghastigheten 

och personflödet i spiraltrappor är begränsad. Denna begränsning beror på att personer sällan 

eller aldrig passerar varandra vid gång i spiraltrappa. (Frantzich 1996). För att ta hänsyn till detta 

faktum har trapporna vid simulering utformats så att de är något längre samt att de utformats så 

pass smala att passering inte är möjlig.    
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Antalet personer som placeras ut i respektive butik baserar sig på uppskattningar gjorda efter 

samtal med butiksanställda i köpcentret. Genom att be dem uppskatta antalet personer som 

besöker butikerna en dag med mycket folk, exempelvis strax innan jul, erhålls ett rimligt antal 

personer som kan tänkas vistas i lokalen samtidigt. Detta antal bedöms representera det maximala 

antalet besökare köpcentret har, alltså ett såkallat ”worstcase-scenario”, och redovisas i tabell 6.3. 

Ingen hänsyn tas till att personerna som besöker köpcentret med största sannolikhet besöker mer 

än en butik vilket i sig minskar den totala persontätheten i köpcentret.  

Tabell 6.3. Vid utrymningssimuleringar har ett antal personer enligt tabellen placerats i respektive 
butik. Personantalet är uppskattat efter samtal med butikspersonal i köpcentret. 
 

Butik Antal personer Butik Antal personer 

Willy:s 420 Korridor utanför 
Klädjätten 

10 

ÖoB 110 Klädjätten 20 

Veddesta tyg- och syateljé  10 Skokanonen 25 

KUL hund och Katt 10 Farmateket 10 

Korridor mellan ÖoB och 
Willy:s 

15 J.S Fashion 10 

Café neon 20 10:- butiken 10 

Veddesta sko & 
nyckelservice 

5 Veddesta Klippotek 10 

HG Guld & Klockor 5 Veddesta Data 5 

Veddesta Glasögon 10 NAC Blomsterhandel 10 

Baby1 15 Surprise Shop 5 

  Korridor plan 1 20 

  Totalt 755 

 

Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att delar av eller hela verksamheten i köpcentret byts ut 

och persontätheten på så sätt ökar. Dock påverkar denna typ av förändring långt mer än bara 

persontätheten. Det är rimligt att anta att såväl inredning som varor i butikerna byts ut, vilket ger 

andra brandscenarier och nya utrymningsförhållanden. 

I en känslighetsanalys under respektive brandscenario förs en närmare diskussion kring hur 

persontätheten kan förändras, och vad resultatet av detta kan bli. Först testas vilket maximalt 

antal personer som hinner utrymma lokalen med dagens verksamhet innan kritiska förhållanden 

uppstår. En simulering genomförs även då personantalet dimensioneras efter ett standardantal 

rekommenderat av Boverket på 0,5 personer/m2. 
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Kapitel 7  

Brandscenario 1 – Brand vid entrén till ÖoB 

Brandscenario 1 är en brand på Överskottsbolaget, i utrymmet mellan kassorna och huvudentrén. 

Avsnittet inleds med en lokalbeskrivning, och fortsätter med en beskrivning av den 

dimensionerande branden, tid för utrymning, tid till kritiska förhållanden samt en 

känslighetsanalys. För beräkningar hänvisas till Bilaga C. 

7.1 Lokalbeskrivning 
Överskottbolaget är den näst största butiken i köpcentret, med en total area på 3118 m2 varav 

själva butiken utgör 2284 m2. Takhöjden i butiken är drygt 4 meter. Butiken är placerad i 

köpcentrets nordvästra del, se figur 7.1, och är den butik som ligger längst ifrån huvudentrén till 

köpcentret.  

 

 

 

Utbudet på Överskottsbolaget är stort och innefattar bland annat mat och dryck, heminredning 

och hemelektronik, kläder, färg och verktyg. En mer detaljerad beskrivning av lokalen, se figur 

7.2, visar butikens viktigaste delar. Fyrverkerirummet, nummer 3 i figuren, är som namnet anger 

ett utrymme fyllt med explosiva ämnen i form av fyrverkerier. Enligt butikens rutiner ska rummet 

hållas låst, men vid platsbesöket upptäcktes att dörren var upplåst och därmed möjligt för vem 

som helst att gå in där. Detta åtgärdades dock omgående av butikens personal. Butikens 

brandfarliga vätskor har samlats i rummet med brandfarliga varor, nummer 6 i figur 7.2. Utbudet 

består av en mängd brandfarliga vätskor som koncentrerad spolarvätska, motorolja och färg. 

Detta rum behandlas som ett separat brandscenario i kapitel 10. 

Figur 7.1. Översiktlig bild över Veddesta Köpcentrum. Markeringen i fet 
stil visar Överskottsbolagets placering i byggnaden. 
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Butikens utrymningsvägar är, utöver huvudingången, nummer 9 -12 i figur 7.2. Noterbart är att 

utrymningsvägarna via lagret, nummer 11 och 12, inte är skyltade som allmänna utrymningsvägar 

från butiken och bedöms enbart utnyttjas av personal. Nummer 13 i figuren visar startpunkten 

för en tänkt brand.  

 

 

 

Figur 7.2. Detaljbeskrivning av Överskottsbolaget. Siffrorna i figuren markerar  

viktiga punkter i butiken, och förklaras till höger. 
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7.2 Dimensionerande brand 
En brand uppstår i en hög med lastpallar, placerad på ytan mellan kassorna och entrén till 

butiken, och sprider sig till en identisk hög med pallar som är placerad alldeles intill. Valet av att 

branden ska starta på just denna plats görs då den förväntas påverka utrymningen i störst 

utsträckning där, då branden blockerar entrén och hindrar utrymning den vägen. Typen av 

material och produkt som förvaras på platsen varierar med exempelvis olika kampanjer och 

högtider. Vid platsbesöket stod där en pall med färdigblandad spolarvätska. I scenariot består 

bränslet av lastpallar då detta kan representera ett godtyckligt lättantändligt material med snabb 

tillväxthastighet. 

Figur 7.3 visar ett händelseträd med tre olika slutscenarier vid händelse av brand. Det första fallet 

innebär att branden upptäcks i tidigt skede och att personal ingriper och släcker branden. Detta 

scenario blir irrelevant att utreda då inga kritiska förhållanden hinner uppstå. Då branden inte 

släcks i tidigt skede, aktiverar det sprinklersystem som finns på Överskottsbolaget. 

Sprinklersystemets kapacitet är okänd, men om det fungerar kan det antingen begränsa 

effektutvecklingen eller släcka branden.. De scenarier som väljs att simulera är dels då 

sprinklersystemet fungerar och dels då det fallerar. 

 

Figur 7.3. Händelseträd för brand vid utgången till Överskottsbolaget. De två faktorerna: personal  

släcker och sprinklersystem aktiverar, ger tre olika brandscenarier.   

7.3Effektutveckling 
Den maximala effektutvecklingen vid brand i lastpallar, med hänsyn tagen till golvytan som 

branden täcker, kan uppskattas med hjälp av experiment på brand i lastpallar. (Särdqvist 1993) 

Branden bedöms tillväxa enligt αt2-kurva, med tillväxthastighet α för lastpallar på 0,047 kW/s2. 

(Drysdale 1998)Maxeffekten beräknas till 5,7 MW vilken uppnås efter knappt 6 minuter.  

För att bedöma om branden kan sprida sig från lastpallarna till andra objekt i rummet, beräknas 

strålningsintensiteten mot närliggande objekt. De objekt som befinner sig närmast branden är en 

trave med ved, cirka 3 meter från branden. En beräkning av flamhöjden visar att flammorna 

kommer att nå upp till taket, och flamhöjden samt pallbredden ger flamman en area som strålar 

mot närliggande objekt. 

Temperaturen i flamman beräknas till 1600 K, vilket innebär att strålningen mot veden uppgår till 

14,2 kW/m2. 

Brandspridning till trämaterial kan, med hjälp av pilotlåga, ske först då strålningen uppgår till 12,5 

kW/m2 (Drysdale 1998). Då strålningen från branden i scenariot överstiger denna nivå, bedöms 
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branden sprida sig vidare till närliggande objekt i rummet. Tidpunkten då veden antänds är 

svårare att bedöma, men det krävs en viss tid för veden att värmas upp innan pyrolysgaser bildas 

och sedan antänds av pilotlåga. Vid senare beräkningar av utrymningstiden visar det sig att 

lokalen kommer att vara utrymd innan denna brandspridning bedöms kunna ske, varför inget 

vidare resonemang kring detta är relevant för brandscenariot.  

I scenariot då sprinklersystemet aktiverar kan minskningen av effektutvecklingen beräknas om 

vattentätheten är känd (SFPE 2002). Då kapaciteten hos sprinklersystemet är okänd görs det 

konservativa antagandet att sprinklersystemet endast begränsar effektutvecklingen. Tiden till 

sprinkleraktivering beräknas med programmet Detact QS, med indata enligt tabell 7.1. Det 

horisontella avståndet från brand till sprinkler räknas konservativt som det längsta möjliga, och då 

sprinklerna är placerade i ett rutnät med 4×3 meters avstånd blir det längsta avståndet 2,5 meter. 

I butiken finns sprinklerhuvuden av både bulb- och smältbleckstyp. Då smältbleck generellt har 

lägst RTI-värde av de två typerna4, studeras endast aktiveringen av bulberna. Bulbernas RTI-

värde uppskattas att ligga mellan 80 och 150, med ett typvärde på 120. En vidare diskussion om 

RTI-värdets inverkan på brandförloppet förs i kapitel 7.7.1. 

Tabell 7.1. Indata till Detact QS vid beräkning av tid till sprinkleraktivering, vid brand på ÖoB. 

Takhöjd ovanför bränsle 4,12 m 

Horisontellt avstånd från brand till sprinkler  2,5 m 

Initial rumstemperatur 20 °C 

Aktiveringstemperatur sprinkler 68 °C 

RTI-värde sprinkler 120 (ms)1/2 

Effektutveckling Se figur 7.4 

 

Resultatet i Detact QS visar att tiden till sprinkleraktivering är 181 sekunder, alltså cirka 3 

minuter. Vid denna tidpunkt har branden uppnått en effektutveckling på 1,54 MW och håller sig 

sedan konstant på denna effekt. Effektutvecklingen, både med och utan aktivering av sprinkler, 

visas i figur 7.4. 

 

                                                 
4 Daniel Nilsson. Biträdande universitetslektor, Lund: Föreläsning 2010-02-16 



Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum 

 

 

 
47 

 

Figur 7.4. Effektutvecklingen för brand vid entrén till Överskottsbolaget. Den övre kurvan beskriver 

effektutvecklingen då sprinklersystemet inte aktiveras, och den undre streckade kurvan visar hur effektutvecklingen  

hålls konstant efter aktivering av sprinkler. 

7.4 Tid för utrymning 
Tiden det tar att utrymma lokalen beror, som diskuterats i kapitel 6, på en mängd olika faktorer. 

Den totala utrymningstiden innefattar de tre faserna varseblivnings-, förberedelse-, samt 

förflyttningstid. 

7.4.1 Varseblivningstid 

Gällande varseblivningstiden har personerna i lokalen delats in i två kategorier, beroende på om 

de ser branden eller ej. De som inte ser branden antas bli varse då en rökdetektor detekterar 

branden och utrymningslarmet aktiveras. Tiden det tar för en rökdetektor i lokalen att aktivera 

beräknas med hjälp av programmet Detact QS. De indata som används redovisas i tabell 7.2. Det 

horisontella avståndet från brand till detektor sätts till det längsta möjliga, för att ge konservativt 

resultat. Då detektorerna sitter med 13 meters mellanrum blir längsta avståndet 9,2 meter. 

Tabell 7.2. Indata till Detact QS vid beräkning av tid till aktivering av rökdetektorer, vid brand på Överskottsbolaget. 

Takhöjd ovanför bränsle 4,12 m 

Horisontellt avstånd från brand till detektor  9,2 m 

Initial rumstemperatur 20°C 

Detektorns aktiveringstemperatur 33°C 

RTI-värde 0,5 (ms)1/2 

 

Resultatet ur Detact QS blir 80 sekunder, detta är alltså tiden det tar tills rökdetektorerna i 

byggnaden aktiverar och tillika varseblivningstiden för personerna i köpcentret. De som befinner 

sig i butiken bedöms ha en kortare varseblivningstid än resterande personer i köpcentret, då de 

antingen ser branden redan från början eller hör och ser hur folk reagerar i sin omgivning. Denna 

tid är svår att uppskatta och kan variera från ett fåtal sekunder upp till 80 sekunder när 
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utrymningslarmet aktiverar. Tiden har därför satts till mellan 0 och 80 sekunder, beroende på var 

i butiken som personen befinner sig. Ju längre bort från branden, desto längre varseblivningstid. 

7.4.2 Förberedelsetid 

Förberedelsetiden för de utrymmande personerna skiljer sig åt beroende på om personen i fråga 

bedöms se branden eller ej samt om personen tillhör personal, vilket beskrevs närmare i kapitel 6. 

De värden på förberedelsetiden som redovisas i tabell 7.3 nedan, används sedan i 

datorprogrammet Simulex. Ur Simulex erhålls sedan en sammanslagen förberedelse- och 

förflyttningstid. 

Tabell 7.3. Indata till Simulex avseende medelvärde och standardavvikelse för förberedelsetid. 

Personen kan se branden Medelvärde  Standardavvikelse 

Ja 1:21 0:28 
Nej, befinner sig nära 1:51 0:33 
Nej 3:26 0:49 

 

7.4.3Förflyttningstid 

Genom simulering i Simulex kan en uppskattning av förberedelse- och förflyttningstiden erhållas. 

I scenariot är den dimensionerande branden placerad framför kassorna och anses blockera 

utrymning via huvudutgången, vilket medför att endast utrymningsvägar 4 och 6 i figur 7.5 är 

tillgängliga för kunderna. Då ingen utrymning via köpcentrets övriga utgångar är möjlig och då 

butiken är belägen långt från övrig verksamhet, anses det endast intressant att studera utrymning 

från den aktuella lokalen. Både utrymningsväg 4 och 6 leder till spiraltrappor med en bredd av en 

meter och en längd av tio meter. Hänsyn tas i simuleringarna till att spiraltrappor är trånga, vilket 

leder till låg gånghastighet och ingen möjlighet till passering, genom att förlänga trapporna till 

tolv meter. Trapporna har även gjorts så pass smala att passering i trappan ej är möjlig. 

Personalen i butiken har utöver dessa utgångar även möjligheten att utrymma via utrymningsväg 

nummer 5 och 7 från lagret. Dessa utrymningsvägar är ej skyltade från butiken, vilket gör att 

endast personalen anses ha tillgång till dessa. 
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Figur 7.5. Skiss över Överskottsbolaget vid utrymningssimulering i Simulex. Branden är placerad  

vid entrén, markerad med pil, vilket gör att den ej är tillgänglig för utrymning. Siffrorna 4, 5, 6 och 7 

representerar de enda tillgängliga utrymningsvägarna. De röda prickarna är människor i färd med  

att utrymma lokalen. 

Vid simuleringen placeras totalt 110 personer ut i lokalen, varav 50 är kunder som bedöms kunna 

se branden, 50 kunder som ej ser branden men befinner sig nära, samt 10 stycken från 

personalen. De utrymningsvägar som används redovisas i Bilaga C. Resultatet av simuleringarna 

visar att förberedelse- och förflyttningstiden vid utrymning av butiken är 3,5 minuter. 

7.4.4 Total utrymningstid 

Den totala utrymningstiden från det att branden startar till det att sista person har lämnat lokalen, 

kan därmed uppskattas genom att summera varseblivnings-, förberedelse- och förflyttningstiden. 

Resultatet blir knappt 5minuter. 

7.5 Tid till kritiska förhållanden 
Kritiska förhållanden definieras med de fyra variablerna höjd på brandgaslagret, siktbarhet, 

värmestrålning och temperatur, som beskrivits i kapitel 4.4. I simuleringsprogrammet CFAST 

erhålls tid till kritiska förhållanden för brandgaslagrets höjd, strålningsnivå samt temperatur, vid 

7 
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tvåzonsskiktning. Genom handberäkningar erhålls tiden till kritisk sikt, vid enzonsskiktning då 

alla brandgaser antas vara väl omblandade i hela utrymmet. Samtliga resultat redovisas i tabell 7.4. 

Tabell 7.4. Tid till kritiska förhållanden, vid brandscenarier med och utan sprinkleraktivering på ÖoB, med avseende 

på variablerna sikt i brandrummet, samt höjd, strålningsnivå och omgivande temperatur. 

Scenario Tid till kritisk höjd Tid till kritisk 

sikt 

Tid till kritisk 

strålningsnivå 

Tid till kritisk 

temperatur 

Med sprinkler 560 sekunder 480sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

Utan sprinkler 380 sekunder 330 sekunder 450 sekunder 500 sekunder 

 

Resultaten visar att det i scenariot med sprinkleraktivering ej uppstås kritisk strålningsnivå eller 

kritisk temperatur i den omgivande luften, under tio minuter. Kritisk höjd på brandgaslagret 

underskrids först efter drygt 9 minuter. I scenariot utan sprinkleraktivering uppnås kritisk 

temperatur i omgivningen efter drygt 8 minuter, medan kritisk höjd samt stålning från 

brandgaslagret erhålls efter cirka 6,5 samt 7,5 minuter. Det kriterium som uppfylls först i de 

bägge scenarierna är kritisk sikt, efter 5,5 minuter utan sprinkleraktivering och efter 8 minuter 

med sprinkleraktivering. Denna beräkning är dock osäker då den bygger på en perfekt 

omblandning av brandgaserna i rummet. Detta scenario är inte helt troligt och bör därför inte 

ensamt utgöra kriteriet för kritiska förhållanden. 

7.6 Resultat 
Resultaten visar att tiden för utrymning kan uppskattas till knappt 5 minuter. För att undersöka 

om tillfredställande utrymning kan ske, jämförs utrymningstiden med tiden till kritiska 

förhållanden. Resultatet visar att dålig sikt i lokalen är den parameter som först uppnår en kritisk 

nivå. Då dessa tider är längre än tiden för utrymning, bedöms inte heller dålig sikt vara ett hot 

mot säker utrymning. Det skall noteras att siktberäkningarna är mycket osäkra då de bygger på 

enzonsskiktning och förutsätter perfekt omblandning av brandgaserna. De är även utförda för 

hela utrymmet samtidigt och inte respektive zonför sig. En negativ effekt av sprinkler kan vara att 

vattnet kyler ner och blandar om brandgaserna i lokalen, och orsakar sämre sikt och därmed 

sämre utrymningsförhållanden. Denna effekt antas dock inte inverka så pass mycket att det 

orsakar kritiska förhållanden i lokalen. Då dessutom samtliga resultat från CFAST visar tider till 

kritiska förhållande som är längre än utrymningstiden dras slutsatsen att tillfredställande 

utrymning kan ske innan kritiska förhållanden uppstår. 

7.7 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys genomförs för att identifiera vilka parametrar som har störst påverkan på 

utrymningsförhållandena. De parametrar som studeras är RTI-värden, α-värden, samt antal 

personer i utrymningssimulering. 

7.7.1 RTI-värde för sprinkler 

En osäker variabel i brandscenariot med sprinkler är att RTI-värdet inte har kunnat fastställas 

exakt. Ett troligt intervall, 80-150, har dock kunnat bestämmas genom att studera bilder av 

sprinklerhuvudet. I scenariot används sprinklerhuvuden med RTI 120, men en känslighetsanalys 

av RTI-värdets inverkan på effektutvecklingen har genomförts. Simuleringen i CFAST visar att 
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sprinklerns RTI-värde inte gör någon märkbar skillnad på tid till kritisk temperatur och 

strålningsnivå, se tabell 7.5. Tid till kritisk höjd på brandgaslagret varierar till viss del med RTI-

värdet, men den parameter som når kritisk nivå först är sikten. Handberäkningar på sikten vid 

enzonsskiktning i lokalen visar att tiden till kritisk sikt varierar med RTI-värdet, men även med 

RTI 150 kan utrymningen slutföras innan kritiska förhållanden uppstår. 

Tabell 7.5. Tid till kritiska förhållanden, för sprinkler med olika RTI-värden, med avseende på variablerna sikt i 

brandrummet, samt höjd, strålningsnivå och omgivande temperatur. 

RTI-värde 

sprinkler 

Tid till kritisk höjd Tid till kritisk 

sikt 

Tid till kritisk 

strålningsnivå 

Tid till kritisk 

temperatur 

RTI 80 Uppnås ej 555 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

RTI 120 560 sekunder 480 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

RTI 150 520 sekunder 450 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

 

7.7.2 Tillväxthastighet 

Då typen av brännbart material som förvaras på platsen varierar, görs en känslighetsanalys över 

α-värdets inverkan på tiden till kritiska förhållanden. Karlsson & Quintiere föreslår i Enclosure 

Fire Dynamics att ett α-värde på 0,19 kW/s2, ultra fast, används för bränder i köpcentrum när det 

föreligger osäkerhet kring vad som brinner. (Karlsson & Quintiere 2000)Med antagandet om att 

den maximala effektutvecklingen är den samma även om tillväxthastigheten ändras, uppnås 

maximal effektutveckling redan efter knappt 3 minuter. Figur 7.6 visar effektutvecklingskurvor 

med olika α-värden, vid scenariot utan sprinkleraktivering. 

 

Figur 7.6. Effektutvecklingen för brand vid utgången till Överskottsbolaget, utan sprinkleraktivering. Den  

nedre kurvan beskriver effektutvecklingen då α=0,047, och den övre streckade kurvan visar hur effektutvecklingen  

förändras då α-värdet höjs till 0,19. 

Tiden till sprinkleraktivering bestäms med Detact QS till 110 sekunder. Effektutvecklingen har då 

uppnått 2324 kW, och hålls sedan konstant på denna nivå. 
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De nya tiderna till då kritiska förhållanden uppstår redovisas i tabell 7.6. Den parameter som först 

uppnår kritisk nivå är åter igen dålig sikt i lokalen, vilket sker efter drygt 3,5 minuter utan 

sprinkleraktivering. Detta inträffar innan lokalen har hunnit utrymmas och anses därför inte 

acceptabelt. En beräkning på sikten i scenariot med sprinkler visar att kritisk sikt uppnås efter 

drygt 5 minuter, vilket är längre än utrymningstiden och därmed acceptabelt. Samtliga resultat 

från CFAST ger tider som är längre än utrymningstiden, och slutsatsen dras att utrymning kan 

ske innan kritiska förhållanden uppnås. 

Tabell 7.6. Tid till kritiska förhållanden uppstår vid brand på ÖoB, med och utan sprinkleraktivering, med 

tillväxthastighet α = 0,19 . 

Scenario Tid till kritisk höjd Tid till kritisk 

sikt 

Tid till kritisk 

strålningsnivå 

Tid till kritisk 

temperatur 

Med spinkler 440 sekunder 315 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

Utan sprinkler 320 sekunder 220 sekunder 370 sekunder 430 sekunder 

 

7.7.3 Antal personer i utrymningssimulering 

En viktig faktor vid utrymning är antalet personer som vistas i lokalen. I brandscenariot studeras 

utrymning med det antal personer som butikschefen uppskattar som det troliga maximala antalet 

som vistas i butiken samtidigt. Dock finns en liten risk att detta antal skulle kunna bli högre i 

framtiden, exempelvis om butiken byter verksamhet. I Simulex studeras därför det maximala 

antalet personer som hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår vid brand vid 

nuvarande verksamhet. Dessutom studeras ett standardantal om 0,5 personer/m2, vilket 

rekommenderas av Boverket om antalet personer i verksamheten inte är känd (Boverket 2006). 

Detta skulle kunna vara fallet om verksamheten byts ut. Vid båda simuleringarna antas 

sprinklersystemet aktivera och fungera i sådan omfattning  att effektutvecklingen begränsas 

till1,54 MW. Varseblivnings- och förberedelsetider är samma som i tidigare simuleringar, se 

kapitel 7.4. 

Då maxantalet personer som kan vistas i butiken studeras utförs simuleringarna på samma sätt 

som tidigare, se kapitel 7.4.2, alltså blockerad huvudentré samt att besökarna inte använder 

utrymningsvägarna via lagret. Resultatet från dessa simuleringar blir att maximalt 430 personer får 

vistas i lokalen samtidigt. Vid detta antal hinner samtliga utrymma innan kritiska förhållanden 

uppstår på grund av för dålig sikt, som uppnås efter cirka 8 minuter.      

I det andra fallet studeras ett standardantal om 0,5 personer/m2. Den totala golvytan i 

butikslokalen är 2284 m2 vilket medför att simuleringen utförs med 1142 personer. I detta 

scenario är samtliga utrymningsvägar tillgängliga då det är omöjligt att sia om hur en sådan 

framtida verksamhet skulle utformas. Resultatet av simuleringen i Simulex blir att den totala 

utrymningstiden av lokalen hamnar på cirka 14,5 minuter. Det betyder alltså att lokalen i 

dagsläget inte kan inrymma en verksamhet med så pass hög persontäthet.  

7.7.4 Diskussion 

RTI-värdet har störst påverkan på sikten i lokalen, medan brandgaslagrets höjd, temperatur och 

strålning endast påverkas marginellt. Resultaten med olika RTI visar dock att kritisk sikt uppnås 
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efter utrymningen är slutförd, och RTI-värdet bedöms därför inte vara en avgörande faktor ur 

utrymningssynpunkt.  

Då brandens tillväxthastighet ökas från fast till ultrafast når branden sin maximala 

effektutveckling betydligt snabbare. Detta påverkar att tiden till kritiska förhållanden blir kortare. 

I scenariot med sprinkleraktivering bedöms fortfarande tillfredställande utrymning kunna ske. I 

scenariot utan sprinkleraktivering uppstår kritisk sikt redan efter 3,5 minuter, alltså innan 

utrymningen är slutförd. Detta påvisar att fungerande sprinkler i lokalen är ett krav för att 

brandskyddet ska kunna anses tillräckligt. 

En av de faktorer som bedöms som mest osäker är antalet människor som vistas i lokalen. 

Antalet kan variera stort, framförallt om lokalen byter verksamhet. I känslighetsanalysen 

undersöktes vilket maximalt antal människor som kan genomföra tillfredställande utrymning med 

dagens verksamhet, och resultatet blev cirka 430 människor. Efter samtal med butikschefen 

uppskattades det troliga maxantalet till 110 personer, vilket med god marginal underskrider det 

maxantal som erhållits från Simulex. Vid simuleringen med 0,5 personer/m2 fylldes lokalen med 

1142 personer och kritiska förhållanden uppnåddes långt innan utrymningen var slutförd. Detta 

personantal bedöms dock som helt orimligt med dagens verksamhet. Om lokalen byter 

verksamhet påverkas en mängd andra faktorer som mängd och placering av inredning, och även 

typen av brännbart material, vilket leder till helt andra utrymningsförhållanden och tänkbara 

brandscenarier. Slutsatsen blir att om en sådan omfattande förändring av verksamheten skall vara 

möjlig måste en fullständig revidering av brandskyddet utföras.  
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Kapitel 8  

Brandscenario 2 –Brand på J.S Fashion 

Brandscenario 2 är en brand på J.S Fashion. Avsnittet inleds med en lokalbeskrivning, och 

fortsätter med en beskrivning av den dimensionerande branden, tid för utrymning, tid till kritiska 

förhållanden samt en känslighetsanalys. För beräkningar hänvisas till Bilaga D. 

8.1 Lokalbeskrivning 
Butiken J.S Fashion är en klädbutik av mindre storlek som säljer kläder i allehanda material som 

bomull, polyester med flera. Varorna är dels placerade på klädhängare längs väggarna samt i 

korgar på golvet i butikslokalen. En hel del kläder förvaras även på hängare i korridoren utanför 

butiken. Då butikens yta är liten, 90 m2, är det troligt att branden upptäcks visuellt av personal 

eller kunder. Butiken är utrustad med sprinkler längs det fönsterparti som vetter ut mot 

korridoren, men saknar detektorer och larm. Butiken utryms via ingången som är den enda 

utrymningsvägen, och sedan vidare ut genom huvudentrén. Figur 8.1 visar butikens placering i 

köpcentret, och figur 8.2 visar en närmare bild av butiken och korridoren utanför. 

 

 

 

 

 

Figur 8.1. Figuren visar en översiktsplan över Veddesta 
Köpcentrum. Butiken J.S Fashion är markerad i fet stil.  

Figur 8.2. Figuren visar butiken J.S Fashion 
med utrymningsväg genom korridoren utanför.  
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8.2 Dimensionerande brand 
Branden antas starta i en av klädhängarna i bortre hörnet av butiken. Materialen som brinner 

antas vara kläder av olika material då det är detta som förvaras i butikslokalen. Brandspridning 

bedöms ske snabbt i lokalen då kläderna hänger mycket tätt längs väggarna och även förvaras i 

korgar på golvet. Då butikslokalen är förhållandevis liten och endast har en öppning i form av 

dörren, förutsätts branden att inom överskådlig tid bli ventilationskontrollerad. Det innebär att 

tillgången på syre styr brandens maximala effektutveckling snarare än tillgången på bränsle. 

(Karlsson & Quintiere 2000) 

För brandens utveckling finns ett par olika tänkbara scenarier, som presenteras i ett händelseträd i 

figur 8.3. I det första sceneriet upptäcker personalen i ett tidigt skede branden och släcker. Detta 

är ett i allra högsta grad tänkbart scenario. Dock förväntas inte scenariot ge några skador utöver 

materiella och anses inte påverka personsäkerheten i byggnaden. Därför är det irrelevant att 

ytterligare elaborera kring det fallet.  I ett andra scenariomisslyckas personalen med att släcka 

branden, vilket föranleder en fortsatt utveckling av branden. Detta senare fall bjuder i sin tur på 

två möjliga grenscenarier. I det första av dessa aktiveras det sprinklersystem som finns installerat 

längs det glasade partiet i butiken, riktad snett in mot butiken.  

 

Figur 8.3. Händelseträd för brand på J.S Fashion. De olika scenarierna beror av om personalen släcker  
eller ej och huruvida sprinklersystemet aktiverar eller ej. Detta ger totalt tre olika slutscenarier.   

 

I det andra av grenscenarierna fallerar sprinklersystemet och aktiveras ej. Dettas föranleder en 

fortsatt utveckling av branden fram till det att tillgången på syre hindar den fortsatta tillväxten. 

Det sista fallet är också det som antas ge värst konsekvenser, därför studeras både detta och det 

fall där sprinklersystemet aktiverar vidare. 

8.3 Effektutveckling 
För att uppskatta brandens effektutvecklingen inne i butiken studeras försök av bränder i 

liknande objekt. I figur 8.4ses försök av brand i klädhängare utfört av National Research Council 

Canada. (Bwayla, Zalok & Hadjisophocleous 2007) 
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Branden bedöms tillväxa enligt en αt2-kurva. Med hjälp av kurvan i figur 8.4 och dess maxeffekt 

på 2,75 MW efter tiden 3 minuter approximeras ett α-värde på 0,083 för tillväxtfasen. Branden på 

J.S Fashion bedöms tillväxa upp till 7,9 MW, då den blir ventilationskontrollerad och hålls på en 

konstant nivå. 

I scenariot då sprinklersystemet aktiverar, kan minskningen av effektutvecklingen beräknas om 

vattentätheten är känd (SFPE 2002). Då kapaciteten hos sprinklersystemet är okänd görs det 

konservativa antagandet att sprinklersystemet endast begränsar effektutvecklingen. Tiden till 

aktivering beräknas med programmet Detact QS. För att ge ett så konservativt värde som möjligt 

sätts avståndet från branden till sprinklerhuvudet till det längsta möjliga, i detta fall 6,2 m. Då det 

exakta RTI-värdet för sprinklerhuvudena är okänt görs en uppskattning med hjälp av bilder av 

sprinklerhuvudet. Denna uppskattning ger ett RTI på mellan 80 och 150, med ett typvärde på 

120. Samtliga indata presenteras i tabell 8.1 nedan. 

Tabell 8.1. Indata till simulering av sprinkleraktivering i Detact QS vid brand på J.S Fashion med RTI 120.  

Takhöjd ovanför bränsle 3,0 m 

Horisontellt avstånd från brand till sprinkler  6,2 m 

Initial rumstemperatur 20 °C 

Aktiveringstemperatur sprinkler 68 °C 

RTI-värde sprinkler 120 (ms)1/2 

Effektutveckling Se figur 8.5 

 

Resultatet från Detact QS visar att sprinkleraktivering sker efter cirka 190 sekunder. Detta ger 

enligt beräkningar en begränsad effektutveckling på 3,1 MW då sprinkler aktiverat. Figur 8.5 visar 

effektutveckling både med och utan sprinkleraktivering. 

Figur 8.4. Figuren visar effektutvecklingen vid brand i klädbutik. Utifrån 
denna kurva har tillväxtfasen för branden på J.S Fashion bestämts. (Bwayla, 
Zalok & Hadjisophocleous 2007) 
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Figur 8.5. Figuren visar effektutvecklingen på J.S Fashion, med och utan sprinkler, som funktion av tiden. Den övre 
kurvan visar effektutvecklingen utan sprinkler.  Den nedre streckade kurvan visar effektutvecklingen vid 
sprinkleraktivering, där branden tillväxer fram tills att sprinklern aktiverar och sedan hålls på en konstant nivå.  

8.4 Tid för utrymning 
Tiden det tar att utrymma lokalen beror, som diskuterats i kapitel 6, på en mängd olika faktorer. 

Den totala utrymningstiden innefattar de tre faserna varseblivnings-, förberedelse-, samt 

förflyttningstid. 

8.4.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden för brandscenariot på J.S. Fashion är något svårare att uppskatta än för de 

två andra brandscenarierna, då det inte finns några rökdetektorer i butiken. De personer som 

befinner sig i själva brandrummet samt de i korridoren direkt utanför antas bli varse om branden 

omedelbart, varför tiden sätts till 0 sekunder. Övriga personer i köpcentret antas bli varse först då 

utrymningslarmet aktiverar, vilket sker antingen då rökdetektorerna i korridoren utanför butiken 

aktiverar eller då någon trycker på en larmknapp. Tiden tills någon trycker på en larmknapp är 

oerhört svår att uppskatta på grund av osäkerheter kring människors beteende. Istället väljs att 

fokusera på tiden tills rökdetektorerna i korridoren aktiverar, då detta ger längst tid till aktivering 

av utrymningslarmet.  

Tiden till aktivering beräknas med hjälp av Detact QS, med indata enligt tabell 8.2. Det 

horisontella avståndet från brand till detektor ansätts till det längsta möjliga, för att ge 

konservativt resultat. Då branden antas starta längst in i butiken, blir sträckan till närmaste 

detektor ute i korridoren hela 22,5 meter. 
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Tabell 8.2. Indata till Detact QS vid beräkning av tid till aktivering av rökdetektor, vid brand på J.S. Fashion. 

Takhöjd ovanför bränsle 3,35 m 

Horisontellt avstånd från brand till detektor  22,5 m 
Initial rumstemperatur 20°C 
Detektorns aktiveringstemperatur 33°C 
RTI-värde 0,5 (ms)2 

 

Resultatet ur Detact QS blir cirka 80 sekunder, detta är alltså tiden det tar tills rökdetektorerna i 

korridoren utanför J.S. Fashion aktiverar och tillika varseblivningstiden för de personer i 

köpcentret som inte ser branden. 

Ett annat sätt att uppskatta tiden till detektoraktivering är genom simulering i CFAST. Genom att 

placera en detektor med samma egenskaper som vid simuleringen i Detact QS, erhålls resultatet 

80 sekunder. Då bägge metoderna ger samma resultat anses 80 sekunder som en tillförlitlig 

uppskattning av tiden till detektoraktivering. 

En bedömning görs dock att de som befinner sig på nedre plan kommer att bli varse branden 

tidigare än de som befinner sig på övre plan, på grund av den allmänna uppståndelse som 

branden antas orsaka. Tiden för de som befinner sig på nedre plan och inte ser branden sätts till 

en minut. 

8.4.2 Förberedelsetid 

Särskild förberedelsetid gäller för de som befinner sig in på J.S Fashion, då butiken är mycket 

liten och överblicken god. De bedöms därför se att branden tillväxer mycket snabbt, och att 

utrymning måste ske på ett tidigt stadium. Tiden för de som ser branden är därför framtagen 

genom en ingenjörsmässig bedömning, medan övriga förberedelsetider är tagna från 

Delphiundersökningen som beskrivs i kapitel 6.De värden på förberedelsetiden som redovisas i 

tabell 8.3 nedan, används sedan i datorprogrammet Simulex. Ur Simulex erhålls sedan en 

sammanslagen förberedelse- och förflyttningstid. 

Tabell 8.3. Indata till Simulex avseende medelvärde och standardavvikelse för förberedelsetid. 

Personen kan se branden Medelvärde  Standardavvikelse 

Ja 0:30 0:10 
Nej, befinner sig nära 1:51 0:33 
Nej 3:26 0:49 

 

8.4.3 Förflyttningstid 

Simuleringar i Simulex av utrymning från J.S Fashion visar att förflyttningstiden för personerna 

som befinner sig i butiken endast är 16 sekunder. Ett begränsat antal människor antas vistas i 

lokalen och överblicken är god. 

Den dimensionerande branden blockerar en stor del av korridoren på plan två. Detta medför att 

utrymning via köpcentrets huvudentré inte är möjlig för de personer som befinner sig längre in i 

köpcentret. För att kompensera för det faktum att personer i butiker längre in i köpcentret med 

största sannolikhet i ett första skede skulle försöka att utrymma genom huvudentrén, skickas de i 
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stället till utrymningsväg 11, se figur 8.6. Denna utrymningsväg är den första som syns då 

personerna insett att utrymning via huvudentrén ej är möjlig. Många väljer därför att utrymma här 

vilket orsakar omfattande köbildning och en lång utrymningstid. De utrymningsvägar som 

används redovisas i Bilaga D. Hänsyn tas till de svårigheter som kan uppstå vid utrymning via 

spiraltrappa, genom att trappornas verkliga längd på tio meter förlängs till tolv meter i 

simuleringarna. Trapporna har även gjorts så pass smala att passering i trappan ej är möjlig. 

Resultatet från simuleringarna visar att förberedelse- och förflyttningstiden för plan 1 är cirka 3 

minuter, och för hela köpcentret knappt 10 minuter. 

 

 

 

8.4.4 Total utrymningstid 

Den totala utrymningstiden från det att branden startar till det att sista person har lämnat lokalen, 

kan därmed uppskattas genom att summera varseblivnings-, förberedelse- och förflyttningstiden. 

Resultaten blir: 

 Cirka 50 sekunder för personer på J.S Fashion 

 Cirka 4,5 minuter för hela plan 1 

 Drygt 11 minuter för hela köpcentret 

 

  

11 

Figur 8.6 Köbildning vid utrymning av Willy:s, vid simulering i programmet Simulex. 
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8.5 Tid till kritiska förhållanden 
I datorprogrammet CFAST byggs en modell av lokalen upp, se figur 8.7. Genom simulering 

erhålls sedan information om bland annat brandgaslagrets höjd, temperatur och återstrålning vid 

olika tider, vid tvåzonsskiktning. Med hjälp av detta kan tiden till kritiska förhållanden för dessa 

parametrar bestämmas. Genom handberäkningar kan tiden till kritisk sikt uppskattas, vid 

enzonsskiktning då alla brandgaser antas vara väl omblandade i hela utrymmet. Då den kritiska 

nivån på brandgaslagret definieras enligt befintlig takhöjd blir denna nivå 1,9 meter inne på J.S 

Fashion och 2 meter i korridoren utanför butiken. Tid till kritiska förhållanden, både med och 

utan sprinkleraktivering, presenteras i tabell 8.3 och 8.4. 

Tabell 8.3. Tabellen visar tid till kritiska förhållanden i scenariot då sprinkler aktiverar. De kritiska nivåerna 
definieras i kapitel 4.4. 

 

 

Tabell 8.4. Tabellen visar tid till kritiska förhållanden i scenariot då sprinkler inte aktiverar. De kritiska nivåerna 
definieras i kapitel 4.4.  

 

 

Resultatet visar att kritisk höjd är det kriterium som inträffar först, inne på J.S Fashion redan efter 

en minut, i korridor del 3 och 4 efter cirka en och en halv minut, och i korridor del 2 efter 2 

minuter. I korridor del 1 är sikten det kriterium som inträffar först, efter cirka 2 minuter. Det 

skall noteras att siktberäkningen är mycket osäker då den förutsätter perfekt omblandning av 

brandgaserna. Den är även utförd för hela utrymmet och inte respektive utrymme för sig och bör 

därför inte ensamt användas som kriterium för kritiska förhållanden.  

  

Utrymme Tid till kritisk höjd Tid till kritisk 
sikt 

Tid till kritisk 
strålningsnivå 

Tid till kritisk 
temperatur 

J.S Fashion 60 sekunder 120 sekunder 150 sekunder 75 sekunder 
Korridor del 1 Uppnås ej 120 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

Korridor del 2 120 sekunder 120 sekunder Uppnås ej 120 sekunder 
Korridor del 3 95 sekunder 120 sekunder Uppnås ej 135 sekunder 

Korridor del 4 95 sekunder 120 sekunder Uppnås ej 150 sekunder 

Utrymme Tid till kritisk höjd Tid till kritisk 
sikt 

Tid till kritisk 
strålningsnivå 

Tid till kritisk 
temperatur 

J.S Fashion 60 sekunder 120 sekunder 150 sekunder 75 sekunder 
Korridor del 1 Uppnås ej 120 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

Korridor del 2 120 sekunder 120 sekunder 330 sekunder 120 sekunder 
Korridor del 3 95 sekunder 120 sekunder 360 sekunder 135 sekunder 

Korridor del 4 95 sekunder 120 sekunder 450 sekunder 150 sekunder 
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8.6 Resultat 
För de personer som vistas inne i butiken anses utrymning kunna ske innan kritiska förhållanden 

uppstår, då utrymningstiden är knappt 50 sekunder medan kritiska förhållanden inträffar efter 

cirka 1 minut. Under förutsättning att branden i sig inte blockerar den enda utrymningsvägen bör 

personerna reagera tillräckligt snabbt för att lyckas utrymma i tid. Även personer som vistas i 

korridoren då branden startar antas kunna utrymma i tid. Dock föreligger hinder för de personer 

som vistas i omkringliggande butiker som bara har en utrymningsväg genom korridoren. Enligt 

simuleringarna uppstår kritisk höjd i korridoren redan efter 95 sekunder. Det går alltså efter 

denna tid inte längre att använda korridoren som utrymningsväg, utan att utsättas för kritiska 

förhållanden. Brandgaslagret är vid denna tidpunkt snabbt sjunkande och når vid tiden 130 

sekunder ned till sin lägsta höjd 0,5 meter från golvet i zon 4, i både fallet med och utan sprinkler. 

Även i zon 2 och 3 når brandgaslagret omkring denna tidpunkt sin lägsta höjd med en höjd från 

golvet på mellan 1,5 och 1,8 meter i fallet med sprinkler och en höjd mellan 1,3 och 1,7 i fallet 

utan sprinkler. Detta medför att personerna i de omkringliggande butikerna måste ha utrymt 

innan denna tid då den kritiska höjden är satt som kritiskt kriterium med avseende på toxicitet. 

Brandgaslagret når betydligt lägre i korridoren än den dimensionerande kritiska höjden på 2,1 

meter. Utrymningssimuleringarna visar att det inte är möjligt att utrymma nedre plan och de 

omkringliggande butikerna under denna tid. En bedömning görs att åtgärder måste vidtas, och 

förslag på detta beskrivs i kapitel 12. 

8.7 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys genomförs för att identifiera vilka parametrar som har störst påverkan på 

utrymningsförhållandena. De parametrar som studeras är RTI-värde, α-värde samt antal personer 

i utrymningssimulering. 

8.7.1 RTI-värde för sprinkler 

En osäkerhetsfaktor vid analysen är RTI-värdet på de sprinkler som finns installerade i butiken. 

Vid en uppskattning av värdet genom bilder tagna vid platsbesöket framkom det att RTI-värdet 

ligger någonstans mellan 80 och 150, med ett typvärde på 120. I Detact QS genomförs simulering 

med RTI 80, som ligger inom det troliga intervallet, och även med RTI 30 vilket gäller för 

1 

2 

3 
4 

 

Figur 8.7. Figuren visar modellen av J.S Fashion som använts i CFAST 
med utmarkerade sektioner.  
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sprinkler med mycket snabb aktivering. Skulle lägre RTI påverka tiden till kritiska förhållanden, 

kan det bli aktuellt som åtgärdsförslag. Brandens maxeffekt varierar med RTI-värdet då branden 

tillåts tillväxa olika länge, vilket redovisas i figur 8.8 nedan.  

 

Figur 8.8. Effektutvecklingen varierar med olika värden på RTI. Ju högre RTI-värde desto senare aktivering. Efter 
aktivering hålls effektutvecklingen på en konstant nivå. Den översta kurvan visar effektutvecklingen vid RTI 120, den 
streckade kurvan i mitten visar effektutvecklingen vid RTI 80 och den nedre visar effektutvecklingen vid RTI 30.  

Kritisk sikt uppstår redan efter 120 sekunder, och ingen av sprinklerna klarar att aktivera och 

begränsa branden innan denna tidpunkt. Därmed kan slutsatsen dras att kritiska förhållanden inte 

kan undvikas oavsett vilket RTI-värde som används. 

 

Tabell 8.5. Tabellen visar när kritiska förhållanden uppstår i respektive zon vid olika RTI samt vilket kriterium som 
uppfylls.  

 

 

 

 

 

8.7.2 Tillväxthastighet 

En mycket viktig faktor för hur branden utvecklas och följaktligen effektutvecklingen är 

tillväxtfasens α-värde. Vid analysen har ett α-värde av 0,083 används, vilket motsvarar en brand 

med en tillväxthastighet mellan snabb och ultrasnabb (Karlsson & Quintiere 2000). Det kan 

givetvis argumenteras för att branden kan ha en högre tillväxthastighet än det värde som är 

beräknat enligt analysen. Ett högre värde medför att kritiska förhållanden uppstår något tidigare 
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än i det aktuella fallet. Dock är det aktuella α-värdet baserat på empirisk data från försök med 

precis den typ av material som förvaras i butiken (Bwayla, Zalok & Hadjisophocleous 2007). 

Detta gör att värdet antas mycket tillförlitligt och väl lämpat för det aktuella fallet. Ingen hänsyn 

har i analysen tagits till det faktum att brandspridning inom lokalen kan fördröja tillväxtfasen 

vilket är troligt i ett verkligt fall. Analysen visar att brandskyddet ej är fullgott och att då analysera 

värre fall än vad som troligtvis kan uppstå i lokalen fyller ingen egenfunktion.  

8.7.3 Antal personer i utrymningssimulering 

I Simulex genomförs en simulering med standardantalet 0,5 personer/m2 enligt Boverkets 

rekommendation vid okänt personantal (Boverket 2006). Då butikslokalen har en area av 90 m2 

används 45 personer vid simuleringen. Då det är betydligt fler personerna i butiken än i den 

tidigare simuleringen, bedöms de bli varse branden något senare. En bedömning görs att 

varseblivning sker inom en 10 sekunders period. Förberedelsetiden är den samma som tidigare, 

enligt kapitel 8.4.3. Resultatet från Simulex visar att förberedelse- och förflyttningstiden är cirka 

50 sekunder, och den totala utrymningstiden blir då cirka en minut. Noterbart är att även kritiska 

förhållanden inträffar efter cirka en minut, det finns alltså inga marginaler. 

8.7.4 Diskussion 

Känslighetsanalysen adresserar en del av de osäkerheter som föreligger. RTI-värdet visar sig i 

känslighetsanalysen ha en stor inverkan på vilken den maximala effektutvecklingen för branden 

blir. Dock visar analysen att inget av de RTI-värden för sprinklern som studerats klarar att 

begränsa branden i tillräcklig utsträckning för att kritiska förhållanden skall kunna undvikas. 

Detta beror på att brandtillväxten inne i butikslokalen är så pass snabb att sprinklern helt enkelt 

inte hinner aktivera innan kritiska förhållanden uppstår, även om sprinklerbulber med mycket lågt 

RTI-värde används.  

Även problematiken med fastslagandet av tillväxthastigheten adresseras i känslighetsanalysen. Vid 

den ursprungliga analysen används en tillväxthastighet baserad på empirisk data från försök med 

liknande material som de som förvaras i butiken. Då denna tillväxthastighet mycket fort bidrar till 

kritiska förhållanden både i butikslokalen och i korridoren anses inte vidare analyser nödvändiga. 

Valet av antal personer som används vid utrymnings simulering i programmet Simulex är 

ytterligare en känslig variabel. Simulering genomförs med det standardantal som rekommenderas 

av Boverket och detta antal klarar, trots en förlängd varseblivningstid, att utrymma lokalen precis 

innan kritiska förhållanden uppstår. Dock anses marginalen alldeles för liten för att lokalen skall 

kunna anses fullgod för denna höga persontäthet. Ska verksamheten förändras så att 

persontätheten förväntas bli så pass hög, behöver en revidering av brandskyddet genomföras.  
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Kapitel 9  

Brandscenario 3 – Brand på Willy:s 

Brandscenario 3 är brand i dagligvarubutiken Willy:s, i nära anslutning till kassautgången. 

Avsnittet inleds med en lokalbeskrivning och fortsätter med en beskrivning av den 

dimensionerande branden, tid för utrymning, tid till kritiska förhållanden och samt en 

känslighetsanalys. För beräkningar hänvisas till Bilaga E. 

9.1 Lokalbeskrivning 
Willy:s är den största butiken i köpcentret, med en total area på cirka 4670 m2. Själva 

butikslokalen utgör 3900 m2. Det finns även ett lager i källarplan, men som nämnts i 

objektsavgränsningen studeras inget brandscenario där. Willy:s placering i köpcentret är i den 

nordöstra delen, markerad i fet stil på ritningen i figur 9.1.  

 

Figur 9.1. Översiktlig bild över Veddesta Köpcentrum. Markeringen i  
fet stil visar Willy:s placering i byggnaden. 

En mer detaljerad beskrivning av lokalen, se figur 9.2, visar butikens viktigaste delar. Det mindre 

lagret med personalrum, nummer 3 och 4, är avskilt från butikslokalen med en fyra meter hög 

vägg och en svängdörr. Där finns en utrymningsväg, nummer 9, som endast utnyttjas av 

personalen. Strax efter kassautgången finns en mindre förbutik, nummer 7 i figur 9.2.  

Butikslokalen, nummer 2, är fylld med dagligvaror. De utrymningsvägar som finns att tillgå inne i 

butiken är nummer 8 och 10, där den senare består av en dörr från lagret och två dörrar från 

butiken, och som alla leder in till samma trappnedgång. Efter att ha passerat kassorna, nummer 6, 

finns två utrymningsvägar att välja på. Dels nummer 11, men också huvudentrén till köpcentret 

vilken nås via Willy:s huvudutgång, nummer 12. 
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Figur 9.2. Detaljbeskrivning av Willy:s. Siffrorna i figuren markerar  
viktiga punkter i butiken, och förklaras till höger. 

 

9.2 Dimensionerande brand 
Det är i butikslokalen ett brandscenario studeras eftersom brandbelastningen och persontätheten 

är som högst där. Sannolikheten för brand bedöms att vara lika stor överallt. Branden antas starta 

i hushålls- och toalettpapper, i närheten av kassorna, då papper är ett godtyckligt lättantändligt 

material med snabb tillväxthastighet. 

På Willy:s finns ett heltäckande sprinklersystem installerat, vilket sannolikt kommer att aktivera 

och släcka alternativt begränsa branden. Vid brand kan följaktligen ett antal olika scenarier 

inträffa. Figur 9.3 visar ett händelseträd med tre olika slutscenarier vid händelse av brand. Det 

första scenariot är att personalen upptäcker branden i tid och lyckas släcka branden. Vid detta 

scenario uppstår inga kritiska förhållanden och är därför irrelevant att studera närmare. De två 

scenarier som studeras närmare och simuleras är då sprinkler aktiverar eller inte aktiverar.  
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Figur 9.3. Händelseträd för brand på Willy:s. De två faktorerna: personal släcker och 

sprinklersystem aktiverar, ger tre olika slutscenarier. 

 

9.3 Effektutveckling 
För att bestämma effektutvecklingen för brand i hushålls- och toalettpapper tas hjälp av försök 

utförda av H.Satoh och T.Mizuno. I försöken eldades A4-papper hopknycklade till knytnävsstora 

bollar som lades i kassar gjorda av papper. Två försök gjordes, det ena med ett kg papper och det 

andra med två kg papper. Bränderna tillväxte enligt en αt2-brand, där tillväxthastigheten α 

uppmättes till 0,2 respektive 0,16 kW/s2 (Satoh & Mizuno 2006). Därmed antas den 

dimensionerande branden i toalett- och hushållspapper tillväxa enligt αt2, med ett α-värde på 0,18 

kW/s2 vilket är medelvärdet av de två försöken. Tillväxthastigheten α är därmed ultrafast 

(≈0,19kW/s2), vilket anses som ett rimligt värde då det finns rekommendationer på att 

tillväxtfaktorn bör sättas till ultrafast i köpcentrum när osäkerheter finns kring vad som antas 

brinna (Karlsson & Quintiere 2000). 

 

En maximal effektutveckling för brandscenariot är svår att uppskatta eftersom försöken av 

H.Satoh och T.Mizuno endast gjorts med ett respektive två kilogram papper. På Willy:s finns en 

mycket stor mängd hushålls- och toalettpapper i hyllorna, och då effektutvecklingen inte ökar 

proportionellt med antalet kilogram papper är denna bedömning mycket svår. Att uppskatta 

effektutvecklingen när branden blir ventilationskontrollerad är inte heller särskilt användbart i 

Willy:s butikslokal, då denna effekt skulle bli otroligt hög och volymen i butikslokalen är hela 

20 000 m3.  

 

Det som är intressant att titta på är hur hög effektutvecklingen skulle kunna vara under den tid 

som människor fortfarande befinner sig i lokalen. Branden tillåts tillväxa med samma hastighet 

under hela brandförloppet. Som det senare visar sig i utrymningssimuleringar kan den totala 

utrymningstiden uppskattas till cirka fem minuter, då effektutvecklingen uppnått knappt 17 MW. 

Vad effektutvecklingen blir efter att utrymningen är avklarad är oväsentligt i denna rapport. Då 

branden pågått i fem minuter har cirka 1 620 MJ energi avgetts, vilket motsvarar cirka 195 kg 

papper. Denna mängd papper är rimlig då minst denna mängd papper bedöms finnas på Willy:s. 

 

Ingen hänsyn tas till brandspridning från hushålls- och toalettpapper till andra objekt i detta 
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brandscenario. Att någon brandspridning inte studeras närmare motiveras med att brandens 

tillväxthastighet är vald till ultrafast, vilket bedöms som nog konservativt.  

 

Eftersom sprinkler finns installerat på Willy:s kommer dessa sannolikt att aktivera vid brand. 

Sprinklersystemet är uppdelat i två nivåer enligt figur 9.4, och det finns därför en risk att de övre 

aktiverar först och kyler de undre, vilket försenar eller helt hindrar aktivering av de undre 

sprinklerna. Dessutom är sprinklersystemets kapacitet okänd. Enligt SFPE kan minskningen av 

effektutvecklingen efter sprinkleraktivering beräknas om vattentätheten är känd (SFPE 2002). På 

grund av tidigare nämnda oklarheter kring sprinklersystemets funktion görs i stället det 

konservativa antagandet att effektutvecklingen endast begränsas då sprinkler aktiverar. För att ta 

reda på nödvändig information angående sprinkleraktivering tas hjälp av figur 9.4. Det som kan 

utläsas av bilden på sprinklerhuvudet är att bulben är tjock och innehåller en röd vätska. Det 

innebär att sprinklerns egenskaper är ett RTI-värde på 300-500 (ms)1/25 och en 

aktiveringstemperatur på 68 °C. (Särdqvist 2006)   

 

 
 

 

 

För beräkning av sprinkleraktivering används datorprogrammet Detact QS med indata enligt 

tabell 9.1 nedan. Det horisontella avståndet från brand till sprinklerhuvud räknas konservativt 

som det längsta möjliga, och då sprinklerna är placerade i ett rutnät med 4×3 meters avstånd blir 

det längsta avståndet 2,5 meter. Då RTI-värdet för sprinklern bedöms befinna sig inom 

                                                 
5Daniel Nilsson. Biträdande universitetslektor, Lund: Personligt möte 2010-04-05 

Figur 9.4. Sprinklerhuvud på Willy:s. Bulben är tjock och 
innehåller en röd vätska, vilket anger RTI-värde och 
aktiveringstemperatur. 
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intervallet 300-500, används 400 i simuleringarna. En vidare diskussion om RTI-värdets inverkan 

görs i kapitel 9.7.1 Känslighetsanalys. 

Tabell 9.1. Indata till Detact QS vid beräkning av tid till sprinkleraktivering, vid brand på Willy:s. 

Takhöjd ovanför bränsle 5,57 m 

Horisontellt avstånd från brand till sprinkler  2,5 m 

Initial rumstemperatur 20 °C 

Aktiveringstemperatur sprinkler 68 °C 

RTI-värde sprinkler 400 (ms)1/2 

Effektutveckling Se figur 9.5 

 

 

Resultatet i Detact QS visar att tiden till sprinkleraktivering kan uppskattas till 184 sekunder, det 

vill säga cirka tre minuter. Vid denna tidpunkt har branden uppnått en effektutveckling på 6,08 

MW, vilken förblir konstant under resten av brandförloppet. I figur 9.5 visas effektutvecklingen 

som funktion av tiden då sprinkler aktiverar respektive inte aktiverar.  

 

 

 

Figur 9.5. Effektutvecklingen för brand på Willy:s. Den övre kurvan beskriver effektutvecklingen då sprinklersystemet 
inte aktiveras, och den undre streckade kurvan visar hur effektutvecklingen hålls konstant vid aktivering av sprinkler. 

 

9.4 Tid för utrymning 
Tiden det tar att utrymma lokalen beror, som diskuterats i kapitel 6, på en mängd olika faktorer. 

Den totala utrymningstiden innefattar de tre faserna varseblivnings-, förberedelse-, samt 

förflyttningstid. 
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9.4.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden beräknas, precis som vid brandscenariot på Överskottsbolaget, med hjälp av 

Detact QS som den tid det tar för en rökdetektor i lokalen att aktivera. De indata som används 

redovisas i tabell 9.2. Det horisontella avståndet från brand till detektor är det längsta möjliga, för 

att ge konservativt resultat. Då detektorerna sitter med 13 meters mellanrum blir längsta 

avståndet 9,2 meter. 

Tabell 9.2. Indata till Detact QS vid beräkning av tid till aktivering av rökdetektorer, vid brand på Willy:s. 

Takhöjd ovanför bränsle 5,57 m 

Horisontellt avstånd från brand till detektor  9,2 m 
Initial rumstemperatur 20°C 
Detektorns aktiveringstemperatur 33°C 
RTI-värde 0,5 (ms)1/2 

 

Resultatet ur Detact QS blir 52 sekunder, detta är alltså tiden det tar tills rökdetektorerna i 

byggnaden aktiverar och tillika varseblivningstiden för personerna i köpcentret. De personer som 

befinner sig närmast branden anses bli varse branden omedelbart.  

9.4.2 Förberedelsetid 

Förberedelsetiden för de utrymmande personerna skiljer sig åt beroende på om personen i fråga 

bedöms se branden eller ej samt om personen tillhör personal, vilket beskrevs närmare i kapitel 6. 

De värden på förberedelsetiden som redovisas i tabell 9.3 nedan, används sedan i 

datorprogrammet Simulex. Ur Simulex erhålls sedan en sammanslagen förberedelse- och 

förflyttningstid. 

Tabell 9.3. Indata till Simulex avseende medelvärde och standardavvikelse för förberedelsetid. 

Personen kan se branden Medelvärde  Standardavvikelse 

Ja 1:21 0:28 
Nej, befinner sig nära 1:51 0:33 
Nej 3:26 0:49 

 

9.4.3 Förflyttningstid 

Vid simulering i Simulex kan en uppskattning av förberedelse- och förflyttningstiden erhållas. 

Branden startar i närheten av kassorna, men anses inte blockera några utrymningsvägar. De 

utrymningsvägar som är tillgängliga redovisas i Bilaga E. Figur 9.6 visar en omfattande köbildning 

vid utgång 8, 10 och 11. Detta pågrund av det stora antalet personer som skall utrymma via dessa 

spiraltrappor. Hänsyn tas i simuleringarna till att spiraltrappor är trånga, vilket leder till låg 

gånghastighet och ingen möjlighet till passering. Genom att förlänga de tio meter långa trapporna 

till tolv meter och utforma dem så ingen möjlighet till passering finns kompenseras detta faktum 
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Resultatet från simuleringarna visar att förberedelse- och förflyttningstiden för Willy:s är drygt 4 

minuter, och för hela köpcentret cirka 8,5 minuter. 

9.4.4 Total utrymningstid 

Den totala utrymningstiden från det att branden startar till det att sista person har lämnat lokalen, 

kan därmed uppskattas genom att summera varseblivnings-, förberedelse- och förflyttningstiden. 

Resultaten blir: 

 Cirka 5 minuter för personer på Willy:s 

 Cirka 9,5 minuter för hela köpcentret 

 

9.5 Tid till kritiska förhållanden 
För att kunna uppskatta tid till kritiska förhållanden används programmet CFAST. Genom 

simulering erhålls information om bland annat brandgaslagrets höjd, temperatur och återstrålning 

vid olika tider, vid tvåzonsskiktning. Genom handberäkningar erhålls tid till kritisk sikt, vid 

enzonsskiktning då brandgaserna antas vara väl omblandade i hela lokalen. I tabell 9.4 redovisas 

tiderna till när kritiska förhållanden uppstår. 

Figur 9.6. Figuren visar omfattande köbildning vid utgångarna 8,10 och 11, vid 
simulering av utrymning av Willy:s. 
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Tabell 9.4. Tid till kritiska förhållanden uppnås, vid brandscenarier med och utan sprinkleraktivering på Willy:s, med 
avseende på variablerna sikt i brandrummet, samt höjd, strålningsnivå och temperatur på brandgaslagret. 

Scenario Tid till kritisk 
höjd 

Tid till kritisk 
sikt 

Tid till kritisk 
strålningsnivå 

Tid till kritisk 
temperatur 

Med sprinkler 480 sekunder 202 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 
Utan sprinkler 360 sekunder 200 sekunder 360 sekunder 360 sekunder 
 

Det som kan utläsas ur tabell 9.4 är att det i scenariot med sprinkleraktivering inte uppstår kritiska 

förhållanden inom 10 minuter, med avseende på strålningsnivå eller omgivande temperatur. 

Kritisk höjd på brandgaslagret erhålls efter cirka 8 minuter. I scenariot utan sprinkleraktivering 

överstiger temperatur i omgivande luft, brandgaslagrets höjd och strålningsnivå kritiska nivåer 

samtidigt efter cirka 6 minuter. 

Det som bedöms påverkade utrymmande personerna i lokalen först är sikten som uppnår kritisk 

nivå efter knappt 3,5 minuter, både med och utan sprinkler. Det skall noteras att 

siktberäkningarna är mycket osäkra då de bygger på enzonsskiktning vilket förutsätter perfekt 

omblandning av brandgaserna. En mindre brand hade sannolikt gett en tydligare enzonsskiktning. 

Beräkningarna är utförda för hela utrymmet och inte respektive zonför sig. 

9.6 Resultat 
Resultaten visar att den totala utrymningstiden för Willy:s är cirka fem minuter. För att se om 

tillfredsställande utrymning kan ske jämförs den totala utrymningstiden med tiden till kritiska 

förhållanden.  

Resultatet blir att tillfredställande utrymning inte kan ske på grund av att sikten blir kritisk innan 

alla hunnit utrymma lokalen. För att säker utrymning av lokalen ska kunna ske krävs således att 

sikten inte når en kritisk nivå inom fem minuter. Kritisk nivån uppstår efter cirka 3,5 minuter 

vilket föranleder att åtgärder måste vidtas. Som tidigare nämnts är resultaten av siktberäkningarna 

osäkra och bör inte ensamma vara avgörande för åtgärdsförslagen. Tiden till kritiska förhållanden 

med avseende på höjd, temperatur och strålning är dock nära utrymningstiden. Detta anses styrka 

att åtgärder måste vidtas, och förslag på detta beskrivs i kapitel 12. 

9.7 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys genomförs för att identifiera vilka parametrar som har störst påverkan på 

utrymningsförhållandena. De parametrar som studeras är RTI-värde, α-värde samt antal personer 

i utrymningssimulering. 

9.7.1 RTI-värde för sprinkler 

En osäker variabel är RTI-värdet på sprinklerbulberna eftersom de uppskattats med hjälp av 

bilder. I simuleringarna används värdet 400, medan ett troligt intervall för RTI är 300-500. RTI 

påverkar i hög grad när sprinkler aktiverar, vilket i sin tur styr vid vilken effektutveckling branden 

begränsas. Den maximala effektutvecklingen som fås vid olika RTI simuleras i CFAST och 

brandgaslagrets höjd och temperatur redovisas i tabell 9.5. Dessutom redovisas vid vilken 

tidpunkt sikten blir sämre än tio meter.    
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Tabell 9.5 Tid till kritiska förhållanden, för sprinkler med olika RTI-värden, med avseende på variablerna sikt i 

brandrummet, samt höjd, strålningsnivå och temperatur på brandgaslagret. 

RTI-värde 

sprinkler 

Tid till kritisk höjd Tid till kritisk 

sikt 

Tid till kritisk 

strålningsnivå 

Tid till kritisk 

temperatur 

RTI 300 Uppnås ej 207 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

RTI 400 480 sekunder 202 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

RTI 500 440 sekunder 200 sekunder Uppnås ej Uppnås ej 

 

Resultatet av simuleringarna visar att RTI-värdet har störst påverkan på temperaturen i 

brandgaslagret. Dock når brandgaslagret ned till kritisk nivå långt in i brandförloppet och dess 

temperatur påverkar därför inte personerna i lokalen. Slutsatsen blir att de undersökta RTI-

värdena inte påverkar utrymningsförhållandena i lokalen. 

9.7.2 Effektutveckling 

Den dimensionerande branden valdes till hushålls- och toalettpapper, men skulle lika gärna kunna 

vara någonting annat, med en annan tillväxthastighet. En känslighetsanalys över 

tillväxthastighetens påverkan på brandförloppet skulle därför kunna vara intressant. Att testa 

effekterna med ett högre α anses dock inte relevant då tillväxthastigheten valts till ultrafast. Att 

studera effekterna med ett lägre α är inte intressant, då det α-värde som använts i scenariot 

bedömts som representativt för ett ”worstcase-scenario”. 

9.7.3 Antal personer i utrymningssimulering 

I brandscenariot studeras utrymning med det antal personer som butikschefen uppskattar vara 

det maximala antalet som vistas i butiken samtidigt. Dock finns en risk att detta antal kan vara 

högre. I känslighetsanalysen studeras därför det maximala antalet personer som hinner utrymma 

innan kritiska förhållanden uppstår vid brand vid nuvarande verksamhet. Dessutom studeras ett 

standardantal, om 0,5 personer/m2 vilket skulle kunna vara fallet om verksamheten byts ut och 

personantalet inte längre kan uppskattas (Boverket 2006). Vid båda simuleringarna antas 

sprinklersystemet aktivera och fungera i sådan omfattning att de begränsar branden till 

effektutvecklingen 6,08 MW.  

I det första fallet studeras det maximala antal personer som kan utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstår. Vid den ursprungliga simuleringen användes ett personantal om 420 inne i 

butikslokalen. Analysen visade att detta personantal inte hann utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstod på grund av för dålig sikt med nuvarande brandskydd. Därför genomförs 

simuleringar för att identifiera det maximala personantal som hinner utrymma innan kritiska 

förhållandena uppstår, vilket sker efter cirka 3,5 minuter. Simuleringarna i Simulex är utförda 

enligt kapitel 9.4.2 med den skillnaden att personantalet ändras. Resultatet blir att maximalt 150 

personer hinner utrymma innan kritiska förhållanden har uppstått. Vid nuvarande verksamhet 

och brandskydd bör alltså maximalt 150 personer vistas i lokalen samtidigt. 

I fallet där standardantalet studeras använts ett totalt antal av 1950 personer inne i butikslokalen, 

då golvytan har en area av 3900m2. I denna simulering är samtliga utrymningsvägar tillgängliga för 

personerna då det är mycket svårt att uttala sig om hur en sådan verksamhet skulle se ut. 
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Resultatet av simuleringen är att den totala utrymningstiden blir nästan 18 minuter. Givetvis kan 

inte en så pass lång utrymningstid godtas under nuvarande förhållanden. 

9.7.4 Diskussion 

Resultatet från känslighetsanalysen visar på att en förändring av RTI-värdet har störst inverkan på 

temperaturen i brandgaslagret. Höjden på brandgaslagret påverkas endast marginellt. Sikten 

påverkas inte heller i stor utsträckning då RTI ändras i intervallet 300-500, utan tiden till kritisk 

sikt förkortas med endast sju sekunder. 

En mycket viktig faktor vid studie av säker utrymning är antalet personer som vistas i lokalen. 

Denna faktor är också en av de osäkrare eftersom antalet kan variera mycket, framförallt om 

lokalen byter verksamhet. Känslighetsanalysen visade på att det maximala antalet som kan vistas i 

lokalen med dagens verksamhet endast är 150 stycken personer. Det är klart under den mängd 

människor som butikschefen uppgav kan vistas i lokalen samtidigt. Det betyder att säker 

utrymning inte kan säkerställas med dagens verksamhet. Att antalet är så litet beror framförallt på 

den snabba tillväxthastigheten på branden, höga RTI-värden på sprinkler och långa avstånd till 

närmaste utrymningsväg.  

Vid simulering av 0,5 personer/m2, med totalt 1950 personer, tar utrymningen av lokalen nästan 

18 minuter vilket är en mycket lång tid efter det att kritiska förhållanden uppstår. Detta höga 

personantal är orimligt med dagens verksamhet, men ingen omöjlighet om verksamheten ändras. 

Dock skulle en mängd faktorer då ändras såsom inredning, tänkbara brandscenarier och 

utrymningsförhållanden. Om en sådan stor förändring av verksamhet skulle ske blir slutsatsen att 

en omfattande omarbetning av brandskyddet måste genomföras. 
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Kapitel 10  

Brandscenario 4 - Brand i rum med brandfarliga varor 

Överskottsbolaget förvarar brandfarliga varor i ett separat rum längst in i lokalen. Rummet är 35 

m2 stort och har en öppning mot övriga lokalen som är två meter bred. Rummet rymmer bland 

annat kemprodukter, färger och bilvårdsprodukter. Några av ämnena presenteras närmare nedan. 

10.1 Ämnen som förvaras i rummet 
I rummet förvaras stora mängder koncentrerad spolarvätska. Spolarvätska består till största delen 

av etanol (60-100 %) och är lättlösligt i vatten. Övriga ämnen är 2-propanol (10-30 %), 

metyletylketon (1-5 %) och fettalkoholetoxylat (0-1 %). Ångorna ger huvudvärk och illamående 

och stänk kan orsaka ögonskador. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs golvet och 

orsaka explosiva blandningar långt från utsläppskällan. Koncentrerad spolarvätska är mycket 

brandfarligt. Vid brand bildas främst koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO). (Kemetyl 2008) 

Linolja är inte hälsofarlig eller klassificerat som brandfarligt. Dock oxideras linolja och kan orsaka 

självantändning i porösa material vid rumstemperatur. Risken är förhöjd vid högre temperaturer. 

Produkten flyter på vatten. (Allbäck Linoljeprodukter AB 2007) 

Grundoljan som förvaras i rummet är brandfarlig och vådlig. Den har låg flampunkt (42 °C) och 

flyter på vatten. (Liwell Kemi AB) 

En mängd andra ämnen förvaras i rummet. Många av dem är hälsovådliga vid inandning och 

förtäring. Frätande egenskaper är vanliga hos bilvårdsprodukter såsom rengöringsmedel och 

glaspoleringsämnen. Få av dem är speciellt brandfarliga. Det finns dock produkter som delvis 

består av brandfarliga ämnen. I till exempel färg, lim, lack och färgborttagningsmedel finns 

aceton. Aceton är mycket brandfarligt och ångorna verkar irriterande på slemhinnor. (Univar AB 

2003) 

10.2 Krav och utformning 
Enligt BBR 5:244 ska utrymmen med förvaring av lättantändligt material i mer än ringa 

omfattning klassificeras som lokal för brandfarlig verksamhet. Klassificeringen innebär i sin tur 

att lokalen enligt BBR 5:674 ”ska utformas som egen brandcell och avskiljas i lägst klass EI 

60”.(Boverket 2008) 

Till det brandsäkra rummet där brandfarliga varor förvaras finns två kraftiga dörrar utförda i 

brandklass EI 120. Dörrarnas beteckning innebär att de vid brand ska bibehålla sin integritet och 

isolerande förmåga under minst 120 minuter. Dörrarna är självstängande och tillsluter rummet då 

brandlarmet går. Vid besöket testades dörrarna. Ena dörren stängdes inte utan fastnade i golvet. 

Den andra dörren hade en nedfälld hasp som slog i golvlisten och gjorde att dörren inte stängdes 

sista biten. Resultatet av testet ses i figur 10.1. 
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Figur 10.1. Resultat vid test av de självstängande dörrarna. 

 

10.3 Brandscenario 
Det är svårt att förutse uppkomsten av branden. Antändningskällan kan vara ett elfel eller en 

varm lampa i nära anslutning till brännbart material. Med tanke på rummets tydliga brandrisk 

bedöms dock anlagd brand vara det troligaste scenariot. Konsekvensen av brand skulle här 

bedöms kunna bli allvarlig. 

Mängden brandfarligt material gör att effektutvecklingen blir mycket hög. Utrymmet har dock 

begränsat med syre och branden kommer att bli ventilationskontrollerad. Enda tilluften kommer 

från dörröppningen med måtten 2×2,2 meter. Efter beräkning av en ventilationskontrollerad 

brand enligt formel D.1 och D.2 i bilaga D kommer den maximala effektutvecklingen bli cirka 9,8 

MW. Dörrarna antas då inte stängas förrän den maximala effektutvecklingen har uppnåtts. Detta 

scenario anses troligt då branden bedöms utvecklas mycket snabbt och rummet saknar 

branddetektorer. 

10.4 Diskussion 
Effektutvecklingen är mycket hög och branden kan sprida sig ut ur rummet. Detekteras branden 

tidigt och de självstängande dörrarna fungerar, kommer detta att undvika brandspridningen och 

dessutom tidigt kväva branden. Men eftersom inga rökdetektorer i dagsläget finns i rummet är 

det möjligt att branden når en hög effektutveckling innan brandgaserna aktiverar en rökdetektor 

ute i butiken. Vid detta tillfälle kan brandens tryckuppbyggnad i rummet göra att dörrarna inte 

stängs av sin egenvikt. För ett fullgott brandskydd krävs därför detektorer i rummet och 

fungerande självstängande dörrar. De nödvändiga förbättringarna diskuteras närmare i kapitel 12.  
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Kapitel 11  

Ventilationssystem 

Trots ihärdiga försök har det inte gått att få tag på ritningar över ventilationssystemet och 

följande resonemang bygger på ingenjörsmässiga bedömningar och observationer vid 

platsbesöket. Beräkningar av brandgasspridningen via ventilationen har inte varit möjliga då ingen 

information finns om tryckskillnader eller flöden i ventilationssystemet.  

Bortsett från det brandsäkra rummet på ÖoB och den mindre utrymningskorridoren bakom 

Skokanonen finns inga brandcellsgränser inom Veddesta Köpcentrum. Lars Jensen6 menar att 

rimligen få åtgärder därför gjorts för att undvika brandgasspridning via ventilationen. 

Ventilationssystemet är ett från -tilluftsystem med tilluftsdon i taknivå. Störst risk för 

brandgasspridning är genom tilluftsystemet. Brandgasspridning sker när trycket i brandrummet 

överstiger trycket från tilluftsdonen7. Flödet kommer då att ändra riktning och föra brandgaser till 

närliggande rum. Brandgaserna blir dock i regel mycket utspädda i denna typ av T-system och är i 

allmänhet ofarliga ur brandsynpunkt8.  

Samtliga brandscenarier sker i lokaler som har stora öppningar gentemot resten av köpcentret. Då 

tryckuppbyggnaden i lokalen framför allt är beroende av läckagets area kommer ingen större 

tryckuppbyggnad ske i något av scenarierna. Detta leder i sin tur till att brandgasspridning via 

ventilationssystemet är osannolik att ske. Frånluftsystemet kan dock påverka brandgaslagret då en 

del av gaserna kommer att transporteras denna väg. Då inga flödesvärden finns att tillgå tas ingen 

hänsyn till detta i scenarierna och brandgaslagret antas alltså inte minska i omfattning på grund av 

ventilation, för att bibehålla ett konservativt synsätt.  

 

  

                                                 
6Lars Jensen. Professor i installationsteknik, Lund: Personligt möte 2010-04-19. 
7Lars Jensen. Professor i installationsteknik, Lund: Föreläsning 2010-02-23 
8Lars Jensen. Professor i installationsteknik, Lund: Föreläsning 2010-02-23 
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Kapitel 12  

Åtgärder 

Analysen av brandskyddet på Veddesta Köpcentrum påvisar en rad allvarliga brister. Den 

sammantagna bedömningen är att det befintliga brandskyddet på Veddesta Köpcentrum i 

dagsläget inte kan anses tillfredställande med avseende på personskydd. Därmed anses en rad 

åtgärder nödvändiga för att brandskyddet skall nå upp till en tillfredställande nivå. Dessa listas 

under åtgärder som skall utföras. Under åtgärder som bör utföras listas rekommendationer till 

åtgärder, men där det inte föreligger några krav. För beräkningar hänvisas till Bilaga F. 

12.1 Åtgärder som skall genomföras 
Nedan presenteras de åtgärder som skall genomföras för att säker utrymning ska kunna ske, 

avseende detektion, sprinkler, utrymningsdimensionering och övriga åtgärder. 

12.1.1 Detektion 

Vissa butiker saknar helt detektorer, vilket skall åtgärdas för att möjliggöra en snabb detektion av 

brand. Installeras detektorer, förslagsvis rökdetektorer, förkortas tiden till aktivering av 

brandlarmet och därmed kortas varseblivningstiden för personerna i köpcentret. Detta leder till 

en kortare total utrymningstid, vilket innebär en ökad sannolikhet att hinna utrymma innan 

kritiska förhållanden uppstår.  

Ett enkelt test visar att om rökdetektor funnits på J.S Fashion vid brandscenario 2, hade 

avståndet mellan brand och närmaste detektor minskat med över 15 meter. Beräkning i Detact 

QS, se Bilaga F, visar att varseblivningstiden för de som inte ser branden skulle blivit cirka 40 

sekunder. Detta är en minskning med 40 sekunder för de som befinner sig på det övre planet och 

20 sekunder för de på det nedre planet som inte ser branden. Dock uppstår fortfarande kritiska 

förhållanden i korridoren på nedre plan innan utrymning har kunnat genomföras i det specifika 

fallet. Det viktiga är dock att simuleringen visar på en detektionstid som i det närmaste halveras, 

en tidsskillnad som kan visa sig vara mycket avgörande i händelse av brand. Dock behöver andra 

åtgärder vidtas, vilket anges under 12.1.3 Utrymningsdimensionering.  

I dagsläget finns rökdetektorer inbyggda ovan ett nytt undertak i flera sektioner i korridoren 

genom köpcentret. Detta hindrar en stor del av brandgaserna från att nå detektorer och försenar 

på så sätt aktivering. En försenad aktivering förlänger även varseblivningstiden och utrymningen 

fördröjs. En nedflyttning av rökdetektorer alternativt en borttagning av undertaket skulle återge 

systemet dess ursprungliga funktion. 

Rummet med brandfarliga varor skall förses med branddetektorer för att tidigt upptäcka branden. 

Larmet skall vara kopplat till de självstängande dörrarna som stängs vid larmets aktivering. 

Dörrarna skall också stängas på ett korrekt sätt vilket inte var fallet när funktionen testades vid 

platsbesöket. Vid händelse av brand i rummet är det ytterst viktigt att dörrarna fungerar för att 

förhindra brandspridning. En brandspridning kan visa sig ha mycket allvarliga följder.  
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12.1.2 Sprinkler 

Sprinkler finns installerade i två nivåer på Willy:s Det finns även problem i 

galleriagången/korridoren där sprinklerhuvuden byggts in under det nya undertaket vilket även 

det försenar aktiveringen av sprinklern. Vid aktivering har vattnet stora svårigheter att begränsa 

eller släcka branden då en stor vattenvolym ansamlas ovan innertaket. Dessutom saknas 

dokumentation och funktionskontroll är ej utförd enligt gällande reglemente. Den senaste 

besiktningen underkände dessutom systemet på ett femtiotal punkter. Detta är mycket allvarligt 

då analysen visat att sprinkler är en av många viktiga faktorer för att upprätthålla ett fullgott 

brandskydd på Veddesta Köpcentrum. Vid analysen har minst två fall studerats närmare i de olika 

scenarierna, ett där sprinklern inte alls fungerar och ett där sprinklern antas fungera i sådan 

omfattning att branden begränsas. Även i de fall där sprinklern antas begränsa branden har det 

inte varit tillräckligt för att upprätthålla ett fullgott brandskydd. Därför skall sprinklersystemet 

åtgärdas för att utgöra sin del av det totala brandskyddet. En funktionskontroll måste alltså göras 

samt åtgärda de femtiotal punkter som blivit underkända...Det är endast sikten som uppnår 

kritiska förhållanden vid brandscenariot på Willy:s, vilket sker både med och utan sprinkler. En 

åtgärd för att undvika att sikten uppnår kritisk nivå är att byta ut bulberna på sprinklerhuvudena 

till en tunnare variant med lägre RTI-värde. På så sätt aktiverar sprinkler i ett tidigare skede, 

effektutvecklingen begränsas vid en lägre nivå och sikten blir inte kritisk innan människor hunnit 

utrymma butikslokalen. Genom att byta ut sprinklerbulberna mot RTI 70 uppstår kritiska 

förhållanden efter drygt 5 minuter, vilket anses acceptabelt då butikens utrymningstid är under 5 

minuter. Slutsatsen blir att sprinklerbulberna på Willy:s skall bytas ut till sådana med RTI 70 eller 

lägre för att brandskyddet ska kunna bedömas fullgott.  

12.1.3 Utrymningsdimensionering 

De butiker på första plan som idag endast har en utrymningsväg, genom korridoren, skall utrustas 

med en alternativ utrymningsväg. Analysen av brandscenariot på J.S Fashion visar att det vid 

brand på nedre plan ej är möjligt att utrymma via korridoren innan kritiska förhållanden uppstår. 

För att möjliggöra tillfredställande utrymningsförhållanden måste en alternativ utrymningsväg 

från dessa butiker finnas. Genomförs inte denna åtgärd föreligger stor risk att de personer som 

vistas i dessa butiker stängs inne i händelse av brand. Genom att installera alternativa 

utrymningsvägar kan tillfredställande utrymning genomföras innan kritiska förhållanden uppstår.  

Butiken ÖoB skall utrustas med ytterligare en utrymningsväg på den bortre väggen. Analysen av 

gångavstånd har visat att de nuvarande gångavstånden kraftigt överstiger de rekommenderade. 

Boverket rekommenderar att gångavstånden aldrig tillåts överstiga 60 meter vid analytisk 

dimensionering. De nuvarande gångavstånden uppgår till 105 meter. Genom att utrusta butiken 

med ytterligare en utrymningsväg, se figur 12.1, kan gångavstånden sänkas och hamnar inom de 

rekommenderade avstånden. Dessutom minskar den totala utrymningstiden av lokalen, vilket 

givetvis är positivt.  



Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum 

 

 

 
81 

 

Figur 12.1. Utrustas ÖoB med ytterligare en utrymningsväg, förkortas gångavstånden  
avsevärt, och underskrider 60 meter med god marginal. 

 

Inaktuella utrymningsplaner skall uppdateras för att motverka förvirring vid utrymning. De 

befintliga planerna visar en utrymningsväg som i dagsläget är låst, vilket kan försvåra utrymning. 

Dessutom saknas utmärkning av vissa tillgängliga utrymningsvägar på planerna, vilket kan leda till 

att de inte utnyttjas tillräckligt vid utrymning. Dessa brister kan leda till en förlängd utrymningstid 

vilken kan leda till att tillfredställande utrymning ej kan ske.   

De utrymningsdörrar som har en bredd på mindre än 1,2 meter, skall breddas för att underlätta 

utrymning av köpcentret. Utrymningssimuleringarna har påvisat att det vid ett flertal 

utrymningsvägar uppstår omfattande köbildning. Denna köbildning fördröjer hela 

utrymningsförloppet och en breddning av utrymningsdörrarna kan minska detta problem något. 

Den avgörande faktorn är dock trappans utformning. Spiraltrappor har ett lågt personflöde och 

för att öka flödet och på så sätt minska utrymningstiden måste dessa bytas ut. Genom att byta ut 

spiraltrapporna mot raka trappor och genom att bredda dörrarna kan utrymningstiden minskas 

väsentligt. Detta då gånghastigheten är högre samt att möjlighet till passering finns i raka trappor 

(Frantzich 1996). Simulering visar att om utrymningsvägen utanför Willy:s som idag är 1,1 meter 

breddas till 1,2 meter och en rak trappa med samma bredd installeras kan utrymningstiden 

förkortas betydligt. Den totala utrymningstiden minskar från drygt 11 minuter till cirka 8,5 

minuter med denna åtgärd.  

Den utrymningsdörr på nedre plan som i dagsläget är låst står med på utrymningsplanerna i 

köpcentret, vilket kan skapa förvirring vid utrymning. Om åtgärdsförslaget om att samtliga 

butiker på nedre plan förses med alternativ utrymningsväg genomförs och utrymningsplanerna 

runt om i köpcentret uppdateras, bedöms denna dörr inte längre vara nödvändig. 

22 m 

m 
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Alla utrymningsvägar skall hållas rena från objekt som kan blockera och försvåra utrymning. 

Särskild hänvisning till Lynn’s Tyger där passagen till utrymningsvägen är delvis blockerad av lös 

och brännbar inredning. Detta medför givetvis att utrymningsförhållandena i butiken inte kan 

anses fullgoda då inredningen kan blockera utrymningsvägen.  

Självstängande dörrar som brandcellsgränser, exempelvis dörrar till rummet med brandfarliga 

varor på ÖoB, skall kontrolleras och åtgärdas vid behov. Vid provstängning av dörrarna på ÖoB 

uppdagades att dessa inte uppfyller tänkt funktion, vilket kan förvärra konsekvenserna av en 

brand. Genom att se till att dörrarna fungerar kan spridning av brand och brandgaser förhindras.    

De utrymningsskyltar där belysningen är ur funktion skall åtgärdas. Exempel på var detta 

förekommer är ÖoB, där de trasiga utrymningsskyltarna är svåra att skilja från butikens 

reklamskyltning. Alla utrymningsdörrar skall vara försedda med skylt, där detta saknas skall det 

installeras för att underlätta orienteringen vid utrymning. På ÖoB ska även nödutgångsskyltar till 

lagret sättas upp, så att även utrymningsvägarna där utnyttjas av kunder vid en utrymning.  

12.1.4 Systematiskt brandskyddsarbete 

Enligt Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 

brandskyddsarbete skall dokumentation över systematiskt brandskyddsarbete genomföras 

regelbundet. Vid platsbesöket uppdagades stora brister i brandskyddsarbetet, och i vissa butiker 

saknades det helt. Dokumentationen skall uppdateras och i framtiden genomföras i hela 

köpcentret, då detta är ett effektivt sätt att identifiera brister i brandskyddet. Om bristerna sedan 

åtgärdas kan detta påverka personskyddet i köpcentret till det bättre. 

12.1.5 Övrigt 

Den orienteringsplan som finns tillgänglig för räddningstjänsten vid larmcentralen är föråldrad 

och måste uppdateras. Den nuvarande orienteringsplanen visar hur köpcentret såg ut innan 

omfattande ombyggnationer genomfördes. Om detta inte åtgärdas är det mycket svårt för 

räddningstjänsten att genomföra en säker insats i ett rökfyllt köpcenter med dålig sikt. 

Handbrandsläckare som saknas på angivna platser skall återställas då detta är en viktig faktor för 

att möjliggöra tidig släckinsats. Ett exempel på var detta brister är på Överskottsbolaget där 

samtliga handbrandsläckare är samlade i ett hörn i butiken. Finns tillgång till handbrandsläckare 

är det möjligt att i ett tidigt skede förhindra en fortsatt brandutveckling.  

Vid platsbesöket uppmärksammades att utbildning av personalen är bristfällig eller helt saknas i 

vissa butiker. Ett förslag är därför att personalen skall utbildas i agerande vid brand, dels vid 

anställning och sedan kontinuerligt varje eller vart annat år. Utbildning i användande av 

handbrandsläckare skulle leda till att fler bränder kan släckas i ett tidigt skede, och undvika att 

branden tillväxer och sprider sig. Utbildning om hur kunder ska informeras vid utrymning skulle 

kunna leda till kortare utrymningstid av butiken. 

12.2 Åtgärder som bör genomföras 
Ett förslag till åtgärd är att vattenposterna på Willy:s flyttas ner till en nivå där de är möjliga att 

nå. I dagsläget är de placerade på så hög höjd att de ej bedöms kunna användas vid behov. 

Genom att flytta ned brandposterna finns de tillgängliga för samtliga i butiken och möjligheten 
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till en tidig släckinsats ökar väsentligt. På Willy:s finns även sprinkler installerade i två nivåer I 

händelse av att de övre sprinklerhuvudena aktiverar först riskerar de att kyla de undre och på så 

sätt försena aktivering. Då de undre sprinklerna täcker delar av de övre sprinklernas verkningsyta, 

finns det risk att vattnet inte når fram till branden och sprinklersystemets kapacitet blir därmed 

begränsad. Därför bör en sprinklerspecialist gå igenom systemet för att kartlägga om det 

föreligger något problem. 

Enligt avsnitt 5 i BBR rekommenderas att larmet i köpcentrum utformas med två skilda 

signaltyper. Då köpcentret endast har utrymningslarm i form av ringklocka bör detta 

kompletteras med någon form av ljussystem, förslagsvis blixtljus. Detta leder till kortare 

förberedelsetid för personerna i köpcentret, och därmed en kortare utrymningstid(Frantzich 

2001). 

12.3 Sammanfattning åtgärdsförslag 
Nedan sammanfattas de åtgärder som anses viktigast att köpcentret genomför, för att 

tillfredställande utrymning ska kunna ske innan kritiska förhållanden uppstår. 

 Rökdetektorer skall installeras i de mindre butiker och utrymmen där det i dagsläget 

saknas, för att förkorta varseblivningstiden och därmed den totala utrymningstiden. 

 Detektorer och sprinklerhuvuden som idag är inbyggda ovan undertak skall flyttas ned, 

för att säkerställa dess funktion. 

 Sprinklersystemet underkändes på ett femtiotal punkter vid den senaste besiktningen. 

Dessa brister i systemet skall åtgärdas och ett kapacitetsprov skall utföras. 

 Sprinklerbulber på Willy:s skall bytas mot nyare med RTI-värde 70 eller lägre för att 

säkerställa tillfredställande utrymning av butiken vid nuvarande verksamhet. 

 Utrymningsplanerna runtom i köpcentret skall uppdateras för att underlätta orientering 

vid utrymning. 

 De utrymningsdörrar som idag har en bredd av mindre än 1,2 meter skall breddas till 

denna dimension, för att förkorta utrymningstiderna i köpcentret. 

 De spiraltrappor på plan 2 som används vid utrymning skall bytas ut mot raka trappor för 

att minska utrymningstiden av köpcentret. 

 Utrymningsvägar som är utsatta på utrymningsplanerna skall hållas upplåsta och får ej 

blockeras, för att underlätta utrymning. 

 Självstängande dörrar som inte fungerar skall åtgärdas för att förhindra spridning av 

brand och brandgaser i byggnaden. 

 Utrymningsskyltar skall finnas vid alla utrymningsvägar och trasig belysning skall åtgärdas, 

för att underlätta orientering vid utrymning. 

 Butiker på nedre plan med endast en utrymningsväg skall utformas med en alternativ 

utrymningsväg för att enklare möjliggöra utrymning. 

 Butiken ÖoB skall utrustas med ytterligare en utrymningsväg, för att gångavstånden ska 

kunna anses acceptabla. 

 Orienteringsplanen skall uppdateras så den stämmer med köpcentrets utformning, för att 

förenkla Räddningstjänstens insatser. 
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 Handbrandsläckare skall finnas på angivna platser för att möjliggöra snabb släckinsats. 

 Utbildning av personal gällande agerande vid brand ska genomföras kontinuerligt, för att 

möjliggöra tidigare släckinsatser och kortare utrymningstider. 
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Kapitel 13  

Diskussion kring resultat och osäkerheter 

Osäkerheter föreligger vid valen av brandscenarier då sannolikheten och konsekvensen delvis 

bygger på ingenjörsmässiga antaganden. Antaganden kan givetvis bedömas annorlunda av 

personer med annan bakgrund och andra erfarenheter. Valen av brandscenarier kan också tänkas 

ha gjorts annorlunda om platsbesöket skett vid en annan tidpunkt. Interiör och varuplacering 

ändras kontinuerligt och tillfälliga kampanjer som försäljning av fyrverkeripjäser kring nyår kan 

tänkas ge nya brandscenarier med hög konsekvens. Valen av brandscenarierna har försökt göras 

med hänsyn till att interiören och varuplaceringen ändras och bränderna har placerats där 

konsekvensen antas bli värst.  

Osäkerheter kring varseblivningstiden kan ha stor inverkan på uppskattningen av den totala 

utrymningstiden. Osäkerheterna berör särskilt programmet Detact QS, som innebär en rad 

förenklingar av brandgasspridningen. Varseblivningstiden är mycket beroende av var i byggnaden 

som personen i fråga befinner sig. Åtgärder som att exempelvis installera fler detektorer har visat 

sig kunna korta ned denna tid. Ytterligare en osäkerhet är om detektorerna fungerar eller ej. I 

samtliga brandscenarier förutsetts det alltid fungera. 

En mycket viktig och osäker faktor i bedömningen gäller förberedelse- och förflyttningstiden. I 

Simulex finns en rad faktorer som påverkar resultaten av simuleringarna och i förlängningen 

bedömningen av den totala utrymningstiden. Förberedelsetiden påverkas uteslutande av de 

bedömningar av mänskligt beteende som görs. Det finns även osäkerheter kring 

förflyttningstiden som erhålls ur Simulex, då exempelvis faktorer som mänskligt beteende och 

gånghastighet har oerhört stor inverkan. Genom att kraftigt förkorta dessa tider är det möjligt att 

utrymma hela det nedre planet innan kritiska förhållanden uppstår. Den litteratur som finns att 

tillgå inom utrymning har studerats och använts med försiktighet, och de indata som använts har 

valts konservativt för att ge konservativa resultat. Resultaten bedöms därför vara bra och 

konservativa uppskattningar av utrymningstiden. 

Tiden till kritiska förhållanden bygger till stor del på simuleringar utförda i datorprogrammet 

CFAST. Precis som de flesta program har även detta vissa begränsningar och bygger på en rad 

förenklingar. Programmet bygger på en tvåzonsmodell som främst är utvecklad för att användas 

vid beräkningar av rumsbränder av mindre geometrier så som lägenheter. Detta medför att 

resultaten blir mindre tillförlitliga vid större geometrier då ingen tydlig skiktning av brandgaserna 

uppstår. Modellen används dock frekvent då den avsevärt förenklar beräkningarna och genererar 

i allmänhet godtagbara resultat vid denna typ av bedömning. Dock medför användandet av 

modellen att vissa begränsningar för brandscenarierna måste göras. Ingen hänsyn har tagits till 

hur brandgaserna sprider sig vidare till det övriga köpcentret. Att detta inte genomförs beror helt 

på begränsningarna i modelleringen. Att simulera så pass stora geometrier leder således till 

ohanterligt stora osäkerheter i resultaten. En bedömning görs också att personer som befinner sig 

i övriga delar av köpcentret kan ta sig ut i tid eftersom det finns många tillgängliga 

utrymningsvägar.   
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Den kritiska faktor som ej bedöms med hjälp av CFAST är siktförhållandena i lokalerna. Denna 

bedömning görs med hjälp av handberäkningsmodeller. Dessa modeller bygger i motsats till 

CFAST på en enzonsmodell, det vill säga att ingen skiktning uppstår och brandgaserna antas vara 

väl omblandade i hela brandrummet. Detta är ett tämligen grovt antagande då det är rimligt att 

anta att någon form av skiktning uppstår och att koncentrationen av brandgaser är högst närmast 

brandhärden. Dock bidrar de stora ytorna till att brandgaserna längre ifrån brandhärden kyls av 

och sjunker ned. Dessutom är det rimligt att anta att sprinkler vidare kommer bidra till avkylning 

och omblandning av brandgaserna. 

Rapporten har lett fram till ett antal åtgärdsförslag som anses nödvändiga för att 

personsäkerheten ska kunna säkerställas. Genomgripande för arbetet har osäkerheter i största 

möjliga mån begränsats och antaganden underbyggts med statistik och genomförda försök. De 

slutsatser och bedömningar som gjorts och de åtgärdsförslag som tagits fram grundar sig på 

ingenjörsmässiga bedömningar samt resultat från flertalet simuleringar, och inte på enskilda 

simuleringsresultat. Åtgärdsförslagen har dessutom i de fall det anses nödvändigt verifierats och 

anses därför motiverade trots de osäkerheter som föreligger. Vid tveksamheter har medvetet 

konservativa, men realistiska, val gjorts för att skapa en säkerhetsmarginal till resultaten. Givetvis 

innebär dessa åtgärdsförslag en del kostnader för fastighetsägaren. Denna kostnad måste givetvis 

vägas mot nyttan av åtgärderna. Rapporten visar att flera allvarliga problem med avseende på 

brandsäkerhet finns på Veddesta Centrum. Dock är det fastighetsägaren som i slutändan får fatta 

beslutet om denna kostnad står i proportion till den förbättrade säkerhet åtgärderna medför.  
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Bilaga A  

Nomenklatur 
 

A Area [m2] 

A0 Öppningsarea [m2] 

CP Specifik värmekapacitet [kJ/kg·K] 

D Flammans diameter [m] 

D0 Rökpotential [m2/g] 

DL Optisk densitet [m-1] 

g Gravitationskonstant 9,81 [m/s2] 

H Rummets höjd [m] 

H0 Öppningens höjd [m] 

hC Stapelhöjd [m] 

ΔHC Förbränningsentalpi [MJ/kg] 

LF Flammans höjd [m] 

Lr Rummets längd [m] 

m Massa [kg] 

M Fuktinnehåll [-] 

    Massflöde luft [kg/s] 

    Massflöde syre [kg/s] 

Q Energimängd [kJ] 

   Effekt [kW] 

RTI Respons Time Index [(ms)1/2] 

t Tid [s] 

T Temperatur [K] 

T0 Omgivningstemperatur [K] 

V Volym [m3] 

W Rummets höjd [m] 

z Höjd [m] 

α Tillväxthastighet [kW/s2] 

σ Stefan Boltzmanns konstant [W/m2K4] 

ε Emissiviteten [-] 

   Omgivningens densitet [kg/m3] 

Φ Synfaktor [-] 

χ Förbränningseffektivitet [-] 
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Bilaga B  

Teori och beräkningsmodeller 
I kapitlet diskuteras teori kring de beräkningsmodeller och datorprogram som använts. 

B.1 Simulex 
Simulex är ett datorprogram som beräknar tiden det tar att utrymma en byggnad. Programmet 

beräknar personers förflyttningstid, och kan exempelvis identifiera problemområden där det 

föreligger risk för köbildning, vilket gör det mycket användbart vid studier av utrymningsförlopp 

från byggnader.  

Planritningar i CAD-format importeras till programmet för att utgöra grunden för den byggnad 

som studeras. Vidare definieras tillgängliga utrymningsvägar gällande höjd, bredd och placering. 

Även trappor för att binda samman våningsplan definieras. I denna modell av lokalen placeras 

sedan personer ut. Personerna kan definieras i form av man, kvinna, barn, samt medelmänniska 

som är en blandning av man och kvinna. Persontyperna innehar förinställda slumpvariabler 

avseende gånghastighet och kroppsstorlek. I medeltal slumpas gånghastigheten mellan 0,8 och 1,7 

m/s. Gånghastigheten påverkas vidare av avståndet till framförvarande person, då en 

bakomvarande person upphinner en framförvarande minskar gånghastigheten. Även vid gång i 

trappor minskar hastigheten till en horisontell hastighet av faktorn 0,5 vid gång nedför och 

faktorn 0,35 vid gång uppför. Rekommendationer på gånghastighet i spiraltrappor är 0,5 m/s 

(Frantzich 1996), men som nämnts slumpas en gånghastighet som sedan reduceras med faktor 

0,5 i trappor. Då hastigheten i simuleringarna torde bli något hög, förlängs trapporna något för 

att kompensera för detta. Trapporna utformas även så pass smala att ingen möjlighet till 

passering finns. Typen av människa kan även väljas enligt en rad fördefinierade kategorier där 

förhållandet mellan persontyperna är förbestämda. Personerna tilldelas också ett medelvärde och 

en standardavvikelse på förberedelsetid. (Frantzich 1998) 

B.2 CFAST och tvåzonsmodeller 
För att studera brandförloppet vid de olika scenarierna används simuleringsprogrammet CFAST. 

CFAST använder sig av tvåzonsmodeller och McCaffreys plymkorrelation. I en tvåzonsmodell 

delas brandrummet upp i två strikta zoner, där den övre zonen beskriver brandgaslagret och den 

undre beskriver den opåverkade rumsluften. Inom zonen antas temperaturen vara homogen, och 

gaserna ideala och väl omblandade. Ingen omblandning mellan zonerna antas ske. 

Tvåzonsmodellen bygger på ett antal kontinuitetsekvationer för bevarande av massa och energi . 

Modellen tar ingen hänsyn till transporttiden för brandgaserna att nå brandgaslagret. För att 

tvåzonsmodeller ska vara lämpliga bör vissa kriterier på rumsstorleken vara uppfyllda, dessa är 

sammanställda i tabell B.1.(Peacock, Jones, Reneke & Forney 2008) 

McCaffreys plymkorrelation delar upp plymen i tre regioner: en kontinuerlig flamregion, en 

intermittent region och brandplymen. Genom experiment och dimensionsanalys har korrelationer 

tagits fram för de tre regionerna.(Karlsson &Quintiere 2000) 

I CFAST kan endast rektangulära rum byggas upp. Programmet är framtaget för att beräkna 

brandgasspridning i lägenheter och fungerar bäst på liknande utrymmen. Stora rum och långa 

korridorer bör därför vid simulering delas upp i flera mindre rum. CFAST- modellering blir dock 
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mindre tillförlitlig ju fler rum som används. CFAST ser branden som en punktkälla och i samtliga 

av de valda brandscenariona antas branden slockna då syrenivån sjunkit till 10 %. Temperatur i 

omgivningen sätts till 20 °C. (Peacock, Jones, Reneke & Forney 2008) 

Tabell B.1. Kriterier på rumsvolymen för att använda sig av tvåzonsmodeller, där Lr = rummets längd, W = rummets 

bredd och H = rummets höjd. (Peacock, Jones, Reneke & Forney 2008) 

Förhållande Modellen OK Särskilt hänsyn krävs 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 

 

B.3 Siktberäkningar 
Kritiska förhållanden uppstår enligt BBR då sikten är kortare än 10 meter i okända miljöer. 

Ekvationerna nedan används för att se vid vilket tid detta sker och jämföra tiden med tiden för 

utrymning. Beräkningarna bygger på enzonsmodellen där brandgaserna antas fördela sig jämnt 

över hela lokalens volym, vilket innebär en stor osäkerhet. 

Sikten i meter är kopplad till den optiska densiteten (DL) och erhålls genom ekvation B.1. Då 

sikten är bestämd till 10 meter kan DL beräknas till 0,23. 

     
      

  
   (Nilsson & Holmstedt 2008) [B.1] 

Massan (m) som måste förbrännas för att uppnå sikten 10 meter fås genom ekvation B.2. 

      
 

 
   (Nilsson & Holmstedt 2008) [B.2] 

där 

V = lokalens volym [m3] 

D0 = rökpotential [m2/g] 

Energimängden (Q) när massan förbränns beräknas med ekvation B.3. 

            (Nilsson & Holmstedt 2008) [B.3] 

där  

ΔHC = förbränningsentalpi [MJ/kg] 

χ förbränningseffektivitet [-] 

Energimängden fås också genom att integrera effektutvecklingen över tiden. Tiden till kritiska 

förhållanden erhålls genom att studera när de integrerade värdena sammanfaller med 

energimängden framtagen i ekvation B.3. (Nilsson & Holmstedt 2008) 

B.4 Tid till detektoraktivering 

En vanlig metod för att uppskatta aktiveringstemperatur för en rökdetektor är att mäta 

temperaturökningen i brandgaserna. I verkligheten reagerar detektorn på en ökning i 

partikelstorlek, men experiment har visat att det finns ett samband mellan partiklar och 
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temperatur. I metoden jämförs temperaturen i omgivningsluften och temperaturen i 

brandgaserna, och ett vanligt värde som används är en temperaturökning på 13°C. Detta värde 

har tagits fram genom ett stort antal experiment där en mängd olika detektorer och bränslen har 

testats. (Nilsson & Holmstedt 2008) 

Viktigt att notera är att modellen innebär många förenklingar, ett exempel på detta är att den inte 

tar hänsyn till att rökdetektorer har olika detektionsförmåga beroende på partiklarnas egenskaper. 

De tider som erhålls är i regel överskattningar, och kan ses som konservativa uppskattningar av 

aktiveringstiden. (Nilsson & Holmstedt 2008) 

Beräkningar för tid till detektoraktivering kan utföras i programmet Detact QS. 

Aktiveringstemperaturen sätts till 13°C över rumstemperatur, det vill säga 33°C, och ett mycket 

lågt RTI-värde på 0,5(ms)2. Avstånd mellan brand och detektor räknas i varje scenario som det 

längsta möjliga, för att erhålla konservativa resultat. 

B.5 αt2-branden 
Då ett brandförlopp ska dimensioneras är förenklade modeller ofta en viktig del i processen. 

Branden består av tre faser: tillväxtfasen, den fullt utvecklade branden och avsvalningsfasen. 

(Karlsson &Quintiere 2000) 

Den initiala tillväxtfasen är nästan alltid accelererande och ett förenklat sätt att beskriva denna fas 

är att effektutvecklingen ökar proportionellt mot tiden i kvadrat, enligt ekvation B.4.  

  =αt2   (Karlsson & Quintiere 2000) [B.4] 

Tillväxtfaktorn α är beroende av vilket material som brinner och är har enheten kilowatt per 

sekund i kvadrat (kW/s2). Modellen har visat sig vara bra i flertalet verksamheter om antändning 

har skett och branden börjat tillväxa. Tillväxthastigheten α kan delas in fyra typklasser: slow, 

medium, fast och ultrafast, vilka visas i tabell B.2 nedan. (Karlsson &Quintiere 2000) 

Tabell B.2. Olika typvärden på tillväxthastighet för αt2-bränder. (Karlsson &Quintiere 2000) 

Tillväxthastighet α [kW/s2] 

Slow 0,003 
Medium 0,012 
Fast 0,047 
Ultrafast 0,19 

 

När osäkerheter finns kring den dimensionerande branden finns en tumregel vid val av 

tillväxthastighet. Den är beroende av vilken typ av verksamhet som ska studeras. I tabell B.3 

nedan visas dessa rekommendationer. (Karlsson &Quintiere 2000) 
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Tabell B.3. Rekommendationer på tillväxthastighet för olika typer av verksamhet. (Karlsson &Quintiere 2000) 

Typ av verksamhet Tillväxthastighet α 

Bostäder  Medium 
Hotell, sjukhus m.m. Fast 
Varuhus, teater m.m. Ultrafast 
Skolor, kontor Fast 
Riskfyllda industrier Inte specificerat  

 

B.6 Detact QS 
Detact QS (Detector Actuation – Quasi Steady) är ett program som används för att beräkna tiden 

till aktivering av termiska element, som rökdetektorer och sprinklersystem. Programmet lämpar 

sig väl för användning för αt2-bränder. En förenkling i programmet är att det endast räknar på att 

detektorn värms upp av brandgaser från så kallade ceiling-jets, och bortser från uppvärmning av 

varma brandgaser som ansamlats i rummet.(NIST 2006) 

Indata till programmet är: 

 Takhöjd ovanför bränslet [ft] 

 Horisontellt avstånd från brand till närmaste detektor [ft] 

 Initial rumstemperatur [F] 

 Detektorns aktiveringstemperatur [F] 

 Detektorns RTI-värde [(ft×s)1/2] 

 Brandens effektutveckling [effekt i kW som funktion av tiden i s] 

 

B.7 RTI - Response Time Index 
RTI-värdet är ett mått på hur snabbt aktiveringstemperaturen uppnås hos en sprinklerbulb. Det 

är alltså ett mått på detektorns termiska tröghet och har enheten (ms)1/2. Det betyder att en 

glasbulb med stor massa kräver mer energi för att värmas upp i förhållande till en glasbulb med 

liten massa. I praktiken innebär detta att en stor glasbulb aktiverar i ett senare skede än en 

glasbulb med liten massa. Vid samma brandgasström aktiverar alltså ett sprinklermunstycke med 

RTI 30 före ett sprinklermunstycke med RTI 400. (Särdqvist 2006) 
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Bilaga C  

Brandscenario 1 – Brand vid entrén till ÖoB 
I bilagan redovisas och förklaras de beräkningar som genomförts för brandscenariot vid entrén 

till ÖoB. 

C.1 Effektutveckling 
Den maximala effektutvecklingen vid brand i lastpallar, med hänsyn tagen till golvytan som 

branden täcker, kan beräknas enligt ekvation C.1. Förbränningsentalpin ΔHc antas till 12 

MJ/kg(Särdqvist 1993). 

                              (Särdqvist 1993) [C.1] 

där 

A = golvyta täckt med brännbart material [m2] 

hc = Stapelhöjd [m] 

M = fuktinnehåll [-], antas till 10 % 

Pallmått (längd×bas×höjd) = 1,22×1,22×0,14 m3 

Golvyta som täcks av brännbart material = 1,22×1,22×2 staplar = 2,98 m2 

Stapelhöjd = 0,8 m 

Insättning av värden ger att    = 5716 kW 

Brand i lastpallar tillväxer enligt en αt2-kurva, med tillväxthastighet α för lastpallar = 0,047 kW/s2 

(snabb). (Drysdale 1998) 

  max = 5716 kW vilken uppnås efter 349 sekunder. Därefter håller branden en konstant 

effektutveckling, för att sedan avta i avsvalningsfasen. 

C.2 Brandspridning 
För att undersöka om brandspridning till andra objekt i brandrummet är möjlig, kan ekvation C.2 

användas för att beräkna strålningspåverkan från flamman. Den kritiska strålningsnivå som 

används är 29 kW/m2, vilket är den strålning då trä kan självantända efter en tids exponering. 

(Drysdale 1998). 

   strålning=Φ  ε  σ     [W/m2]       (Karlsson &Quintiere 2000) [C.2] 

där 

Φ=synfaktor [-] 

ε = emissivitet [-] ; antas till 1 för konservativa beräkningar 

σ = Stefan Boltzmanns konstant =5,67 10-8 W/m2K4 

T = flamtemperaturen [K] 
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C.2.1 Beräkning av flamhöjden 

Flamhöjden för en brand kan beräknas enligt Heskestads korrelation för medelflamhöjden. 

Lf=0,235∙ 2/5−1.02∙   (Karlsson & Quintiere 2000) [C.3] 

där 

Lf=flamhöjd [m] 

   = brandens effektutveckling [kW] 

D = flammans diameter [m] 

Pallarnas verkliga area på 1,22×2,44 m2 motsvarar en cirkulär diameter på 1,95 meter. 

Insättning av värden ger flamhöjden L = 0,235∙57162/5-1,02∙1,95 = 5,49 meter 

Takhöjd i byggnaden är 4,12 meter  flammorna når upp till taket! 

C.2.2 Beräkning av synfaktor 

Synfaktorn beräknas med ”platta till punkt”-metoden. Då flammorna når upp till taket bildar de 

en strålande rektangulär platta med höjden 4,12 meter och bredden 2,44 meter. Denna yta delas 

upp i fyra lika stora rektanglar, och strålningen beräknas från ett hörn på en av dessa rektanglar 

till en punkt vinkelrät mot hörnet. Då rektanglarna är lika stora fås den totala strålningsnivån Φtot 

genom att multiplicera strålningen från en platta med fyra. Avståndet D till närmaste objekt i 

brandrummet bedöms till 4 meter. 

 

L1=1,22 m; L2=2,06 m; S= L1/ L2=0,6  

α=L1×L2/D2=2,5/42=0,156 

Avläsning i tabell C.1 ger Φ=0,04  

vilket gerΦtot=0,04×4=0,16 

 

 

 
Figur C.1. Förenkling av branden för beräkning 
av synfaktorn med ”platta till punkt”-metoden. 
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Tabell C.1. Beräkningstabell för synfaktorn(Drysdale 1998). 

 

 

C.2.3 Beräkning av flamtemperatur 

Temperaturen i flamman kan beräknas enligt ekvation C.4, baserad på ideala plymmodellen.  

Δ       
  

    
    

  
                (Karlsson & Quintiere 2000) [C.4] 

där 

T0 = omgivningstemperatur = 293 K 

g = gravitationskonstant = 9,81 m/s2 

cp = specifik värmekapacitet = 1,0 kJ/kg·K 

   = densitet i omgivande luft = 1,2 kg/m3 

z = höjden för temperatur i flamman 

Insättning av värden ger Δ  = 1328 K och flamtemperaturen 1328+20=1348 K på höjden 2,05 

meter, det vill säga mitt i flamman. 

Insättning i ekvation C.1 ger att    strålning= 30 kW/m2. Brandspridning genom strålning kan ske till 

trämaterial vid en tids exponering av 29 kW/m2 (Drysdale 1998). Då strålningen från branden i 

scenariot överstiger denna nivå, antas att branden sprider sig vidare till närliggande objekt i 

rummet. Tidpunkten då dessa objekt, i form av en trave med ved, antänds är svårare att bedöma 

men det krävs en viss tid för veden att värmas upp innan den kan självantända. Beräkningarna är 

utförda då effektutvecklingen nått maximum, och vid beräkningar av utrymningstiden visar det 

sig att lokalen kommer att vara utrymd innan denna brandspridning bedöms ske, varför inget 

vidare resonemang kring detta är relevant för brandscenariot. 
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C.3 Simulering i Simulex 
I tabell C.2 nedan presenteras indata som används i Simulex vid brandscenariot vid entrén till 

ÖoB. De tre kategorierna: ser branden, ser ej branden men befinner sig nära och ser ej branden, 

ger personerna olika förberedelsetid. De olika utrymningsvägarna som personerna väljer visas i 

figur C.2. 

Tabell C.2. Visar indata till simulering av utrymningstid i Simulex samt antalet personer i respektive lokal samt 
utrymningsväg. Utrymningsvägarna visas i figur C.2. 

Butik Totalt 
antal 
personer 

Ser branden Ser ej men 
befinner 
sig nära 

Ser ej 
branden 

Antal personer till 
respektive 
utrymningsväg 

Willy:s 
(personal: 20) 

420st 0st 0 st 420st 20st väg 8, 9, 10 och11 
400st väg 8, 10 och 11 

ÖoB 
(personal: 10) 

110st 50 st 50st 0st 10 st väg 4, 5, 6 och 7 
100 st väg 4 och 7 

Veddesta tyg- 
och syateljé 
(personal: 1) 

10st 0 st 0st 10st 10st väg 11 

Kul hund och 
Katt 
(personal: 2) 

10st 0 st 0 st 10st 10st väg 11 

Korridor mellan 
ÖoB och Willy:s 

15 st 0 st 0 st 15 st 15 st väg 11 

Café neon 
(personal: 4) 

20 st 0 st 0 st 20 st 20 st väg 11 

Veddesta 
glasögon 
(personal: 2) 

10st 0 st 10st 0st 10st väg 11 

Baby1 
(personal: 3) 

15st 0st 0 st 15st 6 st väg 3 
9st väg 11 

Korridor utanför 
Klädjätten 

10 st 0 st 0 st 10 st 10 st väg 11 

Klädjätten 
(personal: 3) 

20 st 0st 0 st 20st 20 st väg 12  

Skokanonen 
(personal: 3) 

25st 0st 0st 25st 25st väg 13 

Farmateket 
(personal: 2) 

10st 0st 0st 10st 10st väg 11 

J.S Fashion 
(personal: 1) 

10st 0st 0 st 10st 10st väg 1 

10:- butiken 
(personal: 1) 

10st 0st 0st 10st 10st väg 1 

NAC 
Blomsterhandel 
(personal: 2) 

10st 0st 0st 10st 10st väg 1 

Korridor plan 1 20 st 0st 0 st 20 st 10 st väg 1.  
10 st väg 11. 
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Figur C.2. Översiktlig bild över Veddesta Köpcentrum, med utmärkta utrymningsvägar. 

 

C.4 Simulering i CFAST 
Överskottsbolagets geometri är stor vilket gör tvåzonsmodeller mindre tillförlitliga. I 

simuleringen har lokalen delats in i flera mindre rektangulära rum med öppningar mot varandra, 

se figur C.3. Brandens effektutveckling är dessutom liten i förhållande till lokalens storlek, vilket 

gör att resultatet från simuleringen ska ses på med försiktighet. Att brandgaslagret förblir tunt 

under brandförloppet är väntat då takytan i lokalen är mycket stor.  

Två scenarier har simulerats i CFAST, ett då branden får fortgå utan att aktiva system ingriper, 

och ett då sprinklersystemet aktiverar och begränsar effektutvecklingen till en konstant nivå. Då 

sprinklerhuvudet inte kunnat testas är RTI-värdet osäkert. I scenariot med sprinkleraktivering har 

sprinklerhuvuden med RTI 120 använts, då detta bedöms vara ett rimligt typvärde.  
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Figur C.3. Uppbyggnad av Överskottsbolaget i CFAST. Siffrorna i figuren visar de olika zonerna som lokalen har delats 

in i simuleringarna. 

I det första scenariot, då sprinkler inte aktiverar, har det efter fem minuter bildats ett 

brandgaslager som är en meter tjockt, i zonen där branden startat. Brandgaslagret sprider ut sig 

över hela lokalen och fortsätter sjunka mot golvet med tiden. Dock når brandgaslagret en kritisk 

höjd först efter 6,5 minuter, vid denna tid är utrymningen av lokalen redan genomförd. 

 

Figur C.4. Brandgaslagrets höjd som funktion av tiden, under brandscenariot utan sprinkleraktivering på ÖoB. 

Zonerna representerar olika delar av lokalen, och visas i figur C.3. 

Den omgivande temperaturen är den temperatur som personerna i rummet utsetts för visas i 

figur C.5. Initialt definieras denna temperatur som temperaturen i det undre brandgaslagret, när 

detta sedan når den kritiska höjden definieras temperaturen istället som temperaturen på det övre 

brandgaslagret. Kritisk temperatur uppnås i lokalen först efter drygt 8 minuter. Då utrymningen 

vid denna tid redan är genomförd anses inte temperaturen utgöra något hot mot de som vistas i 

lokalen. 
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Figur C.5. Temperaturen i omgivande luft som funktion av tiden, vidbrandscenariot utan sprinkleraktivering på ÖoB. 

Zonerna representerar olika delar av lokalen, och visas i figur C.3. I det inledande brandförloppet är brandgaslagret 

tunt och dess temperatur påverkar ej personerna i lokalen. När detta sedan underskrider kritisk nivå blir 

brandgaslagrets temperatur den omgivande temperaturen som påverkar personerna. 

I figur C.6 visas strålningen från brandgaslagret som funktion av tiden. Den kritiska 

strålningsnivån på 2,5 kW/m2 uppnås endast i zon 1, men då detta sker först efter drygt 7,5 

minuter bedöms ej heller strålningen påverka utrymningen. 
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Figur C.6. Strålning från brandgaslagret som funktion av tiden, under brandscenariot utan sprinkleraktivering på ÖoB. 

Zonerna representerar olika delar av lokalen, och visas i figur C.3. 

Resultatet av simuleringarna i CFAST visar att inga kritiska förhållanden uppstår inom den tid 

som utrymningen av lokalen tar. I scenariot då sprinkler aktiverar, blir förhållandena i 

brandrummet bättre än i fallet utan sprinkler. Temperaturen i omgivningen blir kritisk efter drygt 

8 minuter ,och höjden på brandgaslagret underskrider kritisk nivå efter drygt 9 minuter 

Strålningen från brandgaslagret uppgår till maximalt cirka 0,6 kW/m2 och kommer inte att 

påverka utrymningen.  

C.5 Siktberäkningar 
Den totala lokalytan är 3118 m2 och höjden 4,12 m. Inredning, varor, ventilationsutrustning med 

mera antas uppta 1/5 av volymen. Återstående volym som används vid beräkningarna är 10277 

m3. Branden uppstår i lastpallar med förbränningsentalpi 12 MJ/kg (Särdqvist 1993). 

Rökpotentialen tas för α-cellulosa och är 0,051 m2/g(Karlsson &Quintiere 2000).  

Massan som måste förbrännas innan kritiska förhållanden uppstår beräknas genom ekvation B.1 

och B.3, se Bilaga B, till 46347 gram. Genom ekvation B.3 beräknas den kritiska utvecklade 

energimängden till 556 164 kJ. 

Effektutvecklingen (  ) som 

funktion av tiden (t) då sprinkler 

(RTI 120) aktiveras: 

                                 
                                 

  

α = 0,047 

 

Beräkna tiden: 

 Effektutvecklingen (  ) som funktion 

av tiden (t) utan sprinkleraktivering: 
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Qkrit = 556 164 kJ 

Q181 = 92 899 kJ 

t = (556164-98899)/1540 = 300 s 

ttot = 181+300=481 s 

Qkrit = 556 164 kJ 

Q349 = 665 967 kJ 

0,047t3/3 = 556164 

ttot = 329 s 

 

Detta innebär att tiden till kritisk sikt är cirka 5,5 minuter vid sprinkleraktivering, och 8 minuter 

utan sprinkleraktivering. 

C.6 Känslighetsanalys 
Nedan redovisas beräkningar för RTI-värde samt tillväxthastighet. 

C.6.1 RTI-värde för sprinkler 

För att undersöka om tiden till kritisk sikt påverkas av RTI-värdet, genomförs handberäkningar 

enligt nedan. 

Effektutvecklingen (  ) som 

funktion av tiden (t) då sprinkler 

(RTI 80) aktiveras: 

 

                                 
                                

  

 

α = 0,047 

 

Beräkna tiden: 

Qkrit = 556 164 kJ 

Q162= 66 607 kJ 

t = (556164-66607)/1243 = 394 s 

ttot = 162+394 = 556 s 

 Effektutvecklingen (  ) som funktion 

av tiden (t) då sprinkler (RTI 150) 

aktiveras: 

 

                                 
                                 

  

 

α = 0,047 

 

Beräkna tiden: 

Qkrit = 556 164 kJ 

Q193 = 112 629 kJ 

t = (556164-112629)/1740 = 255 s 

ttot = 193+255 = 448 s 

 

Detta innebär att tiden till kritisk sikt är drygt 9 minuter vid RTI 80, och cirka 7,5 minuter vid 

RTI 150. 

C.6.2Tillväxthastighet 

En ny tillväxthastighet på 0,19 kW/s2påverkar brandens effektutveckling och därmed även 

resultaten i CFAST. Figur C.7 och C.8 visar hur den omgivande temperaturen samt höjden på 

brandgaslagret varierar med tiden. Kritisk temperatur uppnås efter cirka 7,5 minuter och kritisk 

nivå på brandgaslagret erhålls efter knappt 5,5 minuter. 
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Figur C.7. Omgivande temperatur som funktion av tiden, vid brand på ÖoB utan sprinkleraktivering. 

Tillväxthastigheten α är 0,19 kW/s2. 

 

Figur C.8. Höjd på brandgaslagret som funktion av tiden, vid brand på ÖoB utan sprinkleraktivering. 

Tillväxthastigheten α är 0,19 kW/s2. 

 

För att undersöka om tiden till kritisk sikt påverkas av α-värdet, genomförs handberäkningar 

enligt nedan. 
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Effektutvecklingen (  ) som 

funktion av tiden (t) då sprinkler 

(RTI 120) aktiveras: 

                                 
                                 

  

 

α = 0,19 

 

Beräkna tiden: 

Qkrit = 556 164 kJ 

Q111= 86 617 kJ 

t = (556164-98899)/1540 = 202 s 

ttot = 111+202=313 s 

 Effektutvecklingen (  ) som funktion 

av tiden (t) utan sprinkleraktivering: 

 

                                 
                                 

  

 

α = 0,19 

 

Beräkna tiden: 

Qkrit = 556 164 kJ 

Q173 = 327 922 kJ 

t = (556164-327922)/5716 = 40 s 

ttot = 173+40 = 213 s 

 

Detta innebär att tiden till kritisk sikt är drygt 5 minuter vid sprinkleraktivering, och cirka 3,5 

minuter utan sprinkleraktivering. 
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Bilaga D  

Brandscenario 2 – Brand på J.S Fashion 
I bilagan redovisas och förklaras de beräkningar som genomförts för brandscenariot på J.S 

Fashion. 

D.1 Effektutveckling 
Det antas att den maximala effektutvecklingen i lokalen kommer att bero av tillgången på syre, en 

ventilationskontrollerad brand. Detta antagande bygger på att lokalen är förhållandevis liten i 

förhållande till den mängd brännbart material som finns tillgängligt. Det maximala massflödet luft 

in i lokalen beräknas med ekvation D.1. 

 

              (Karlsson & Quintiere 2000) [D.1] 

där 

A0 = Öppningsarea =3,52 m2 

H0 = Öppningens höjd = 2,2 m 

Insättning i ekvation D.1 ger    = 2,61 kg/s 

Luft innehåller cirka 23 massprocent syre (Karlsson & Quintiere 2000), och det totala massflödet 

syre blir då: 

                                

Den teoretiskt maximala effektutvecklingen kan beräknas med ekvation D.2. 

          (Karlsson & Quintiere 2000) [D.2] 

där 

    = förbränningsentalpi för luft = 13,1 MJ/kg (Karlsson & Quintiere 2000) 

Insättning i ekvation D.2 ger    = 7,86 MW. Branden tillväxer upp till 7,86 MW för att sedan 

ligga konstant på den nivån då branden nu är ventilationskontrollerad.   

D.2. Simulering i Simulex 
I tabell D.1 nedan presenteras indata som används i Simulex vid brandscenariot på J.S. Fashion. 

De tre kategorierna: ser branden, ser ej branden men befinner sig nära och ser ej branden, ger 

personerna olika förberedelsetid. De olika utrymningsvägarna som personerna väljer visas i figur 

D.1. 
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Tabell D.1. Visar indata till simulering av utrymningstid i Simulex samt antalet personer i respektive lokal samt 
utrymningsväg. Utrymningsvägarna visas i figur D.1. 

Butik Totalt 
antal 
personer 

Ser branden Ser ej men 
befinner 
sig nära 

Ser ej 
branden 

Antal personer till 
respektive 
utrymningsväg 

Willy:s 
(personal: 20) 

420 st 0 st 0 st 420 st 20 st väg 8, 9, 10 och11 
400 st väg 8, 10 och 11 

ÖoB 
(personal: 10) 

110 st 0 st 0 st 110 st 10 st väg 4, 5, 6 och 7 
60 st väg 11 
40 st väg 4 och 7 

Veddesta tyg- 
och syateljé  
(personal: 1) 

10 st 0 st 0st 10 st 10 st väg 11 

Kul hund och 
Katt 
(personal: 2) 

10 st 0 st 0 st 10 st 10 st väg 11 

Korridor mellan 
ÖoB och Willy:s 

15 st 0 st 0 st 15 st 15 st väg 11 

Café neon 
(personal: 4) 

20 st 0 st 0 st 20 st 20 st väg 11 

Veddesta 
glasögon 
(personal: 2) 

10 st 0 st 0 st 10 st 10 st väg 11 

Baby1 
(personal: 3) 

15 st 0 st 0 st 15 st 6 st väg 3 
9 st väg 11 

Korridor utanför 
Klädjätten 

10 st 0 st 10 st 0 st 10 st väg 11 

Klädjätten 
(personal: 3) 

20 st 0 st 0 st 0 st 20 st väg 12 

Skokanonen 
(personal: 3) 

25 st 5 st 20 st 0 st 25 st väg 13 

Farmateket 
(personal: 2) 

10 st 0 st 10 st 0 st 10 st väg 11 

J.S Fashion 
(personal: 1) 

10 st 10 st 0 st 0 st 10 st väg 1 

10:- butiken 
(personal: 1) 

10 st 0 st 10 st 0 st 10 st väg 1 

NAC 
Blomsterhandel 
(personal: 2) 

10 st 2 st 8 st 0 st 10 st väg 1 

Korridor plan 1 20 st 20 st 0 st 0st 10 st väg 1. 
10 st väg 11. 
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Figur D.1. Översiktlig bild över Veddesta Köpcentrum, med utmarkerade utrymningsvägar. 

 

D.3 Simulering i CFAST 
För att simulera lutningen på korridoren utanför J.S Fashion har korridoren delats upp i fyra lika 

stora delar som är 7 meter långa och 4,5 meter breda, se figur D.2. Det är fördelaktigt att dela 

upp korridoren i mindre separata delar då CFAST fungerar dåligt i stora rum eller långa 

korridorer. Höjdskillnaden mellan den understa och översta korridorsdelen är 2,1 meter. 

Affärsdelen är belägen på samma höjd som den andra korridorsdelen och har två små öppningar 

för att kompensera för läckageförluster. Två olika simuleringar genomförs, en med 

sprinkleraktivering och en utan.  
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Figur D.2. Uppbyggnad av J.S Fashion och angränsande korridor i CFAST. 

Simuleringen med sprinkleraktivering visar att brandgaslagret når en kritisk höjd i samtliga zoner 

utom i korridor 1, se figur D.3. Detta är ett tämligen naturligt resultat då korridoren lutar och den 

termiska drivkraften kommer föra de varma brandgaserna uppåt. Den kritiska höjden nås först 

inne i själva butikslokalen, efter cirka en minut, för att sedan nås i respektive zon.  

 

Figur D.3. Figuren visar brandgaslagrets höjd över golvet som funktion av tiden med sprinkler.  

Figur D.4 nedan visar den omgivande temperaturen för respektive zon som funktion av tiden för 

fallet med sprinkler. Tillsynes nås den kritiska temperaturen 80oC i samtliga zoner utom korridor 

1. Inne i butiken nås denna temperatur redan efter cirka 60 sekunder medan det i korridor 2 tar 

cirka 120 sekunder.  
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Figur D.4. Figuren visar den omgivande temperaturen som funktion av tiden medsprinkler.  

Strålningen från brandgaslagret når inne i butikslokalen en nivå av cirka 7,5 kW/m2, vilket ses i 

figur D.5. Ute i korridoren hålls strålningen på en något lägre nivå och når ej över den kritiska 

nivån av 2,5 kW/m2.  

 

 

Figur D.5. Figuren visar strålningen från brandgaslagret som funktion av tiden utan sprinkler. 
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Vidare följer simuleringsresultaten för fallet där sprinkler inte aktiverar. I detta fall nås en högre 

effektutveckling, i analogi med detta når brandgaslagret en något lägre nivå än i föregående fall. 

Simuleringen utan sprinkler visar att kritiska förhållanden uppstår på J.S Fashion efter cirka en 

minut då brandgaslagret sjunkit till kritisk nivå, se figur D.6. I korridoren har vid den här 

tidpunkten endast ett tunt brandgaslager bildats med en temperatur som endast är marginellt 

högre än omgivningens. Brandgaslagret sjunker därefter snabbt i korridorens översta del och når 

sin lägsta nivå på 0,6 meter från golvet efter tre minuter. Temperaturen i brandgaslagret är då 70 

°C i översta delen av korridoren och huvudentrén går inte längre att användas som 

utrymningsväg.  

 

 

Figur D.6. Figuren visar brandgaslagrets höjd över golvet som funktion av tiden utan sprinkler.  

Strålningen från brandgaslagret når i detta fall en betydligt högre nivå. I butikslokalen nås en nivå 

i storleksordningen 45 kW/m2 och den når över den kritiska nivån i samtliga zoner förutom 

korridor 1, se figur D.7.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 100 200 300 400 500 600

H
ö

jd
 ö

ve
r 

m
ar

ke
n

 [
m

]

Tid [s]

Brandgaslagrets höjd över golvet 
(utan sprinkler)

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3

Korridor 4

J.S Fashion

Kritisk höjd



Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum 

 

 

 
113 

 
 
Figur D.7. Figuren visar strålningen från brandgaslagret som funktion av tiden utan sprinkler. 
 

Den omgivande temperaturen blir återigen hög. Inne på J.S Fashion blir den över  

700 osc och har efter cirka en minut överstigit kritiska 80oC. Även i korridoren når temperaturen 

högt över den kritiska nivån, se figur D.8. 

 

Figur D.8. Figuren visar den omgivande temperaturen som funktion av tiden utan sprinkler.  
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D.4 Siktberäkningar 

 

                            
                            

  = 624 m3 

Volym med inredning: 624   6/7 = 535 m3 

Bomull består till största delen av cellulosa som har rökpotentialen0,051 m2/g(Karlsson 

&Quintiere 2000). Kläder har förbränningsentalpin 20,91 MJ/kg. (Bwayla, Zalok & 

Hadjisophocleous 2007) 

Ekvation B.2 ger m = 2413 gram.  

Ekvation B.3 ger Q = 50456 kJ. 

Effektutvecklingen (  ) som funktion av 
tiden (t) då sprinkler (RTI 120) aktiveras: 
 

                                 
                                 

  

 
α = 0,083 
 
Beräkna tiden: 
Qtot = 50456 kJ 
Q171 = 138339 kJ 
0,083t3/3 = 50456 
ttot = 122 s 

 Effektutvecklingen (  ) som funktion av 
tiden (t) utan sprinkleraktivering: 
 

                                 
                                 

  

 
α = 0,083 
 
Beräkna tiden: 
Qtot = 50456 kJ 
Q308 = 808367 kJ 
0,083t3/3 = 50456 
ttot = 122 s 

 

Detta innebär att tiden till kritisk sikt är drygt 2 minuter, både med och utan sprinkleraktivering. 
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Bilaga E  

Brandscenario 3 – Brand på Willy:s 
I bilagan redovisas och förklaras de beräkningar som genomförts för brandscenariot på Willy:s. 

E.1 Effektutveckling 
För att beräkna den mängd papper som har brunnit efter fem minuter, används ekvation B.3 och 

B.4, med     från tabell E.1. 

Tabell E.1. Tabellen visar beräkning av förbränningsentalpi vid brand i hushålls- och toalettpapper. (SFPE 2002) 
(Karlsson &Quintiere 2000) 

Material Förbränningsentalpi ΔHC [kJ/g] 

α-cellulosa 12 
Polystyren 13,39 0,7= 9,37 
Toalett- och 
hushållspapper 

0,95 12 + 0,05  9,37 = 11,87 

 

  =αt2   (Karlsson & Quintiere 2000) [B.4] 

En integrering av ekvation B.4, och insättning av α = 0,18 kW/s2 och t = 300 sekunder, ger 

energimängden Q = 0,18×3003/3 = 1620 MJ 

            (Nilsson & Holmstedt 2008) [B.3] 

I ekvation B.3, med Q = 1620000 kJ,     = 11,87 kJ/g, och χ antas till 0,7 kan massan m 

uppskattas till 195 kg. 

E.2 Simulering i Simulex 
I tabell E.2 nedan presenteras indata som används i Simulex vid brandscenariot på Willy:s. De tre 

kategorierna: ser branden, ser ej branden men befinner sig nära och ser ej branden, ger 

personerna olika förberedelsetid. De olika utrymningsvägarna som personerna väljer visas i figur 

E.1. 

Tabell E.2. Visar indata till simulering av utrymningstid i Simulex: antalet personer i respektive lokal samt vald 
utrymningsväg. Utrymningsvägarna visas i figur E.1. 

Butik Totalt 
antal 
personer 

Ser 
branden 

Ser ej, befinner 
sig nära 

Ser ej branden Antal personer till 
respektive utrymning 

Willy:s 
(personal: 20) 

420st 140st 280 st 0 st 20st samtliga 
330 st väg 8, 10 och 11 
70 st väg 1 

ÖoB 
(personal: 10) 

110st 0st 0 st 110 st 10 st samtliga.  
60 st väg 1.  
40 st väg 4 och 7 

Veddesta tyg- och 
syateljé  
(personal: 1) 

10st 0 st 0st 10st 10st väg 1 
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Kul hund och Katt 
(personal: 2) 

10st 0 st 0 st 10st 10st väg 1 

Korridor mellan 
ÖoB och Willy:s 

15 st 0 st 15 st 0 st 15 st väg 1 

Café neon 
(personal: 4) 

20 st 0 st 20 st 0 st 20 st väg 1 

Veddesta 
glasögon 
(personal: 2) 

10st 0 st 0st 10st 10st väg 1 

Baby1 
(personal: 3) 

15st 0st 0 st 15st 6 st väg 3 
9st väg1 

Korridor utanför 
Klädjätten 

10 st 0 st 10 st 0 st 10 st väg 1 

Klädjätten 
(personal: 3) 

20 st 0st 20st 0st 6 st väg 12.  
14 st väg 1 

Skokanonen 
(personal: 3) 

25st 0st 0 st 25st 10st väg 13.  
15 st väg 1 

Farmateket 
(personal: 2) 

10st 0st 0 st 10st 10st väg 1 

J.S Fashion 
(personal: 1) 

10st 0st 0 st 10st 10st väg 1 

10:- butiken 
(personal: 1) 

10st 0st 0 st 10st 10st väg 1 

NAC 
Blomsterhandel 
(personal: 2) 

10st 0st 0 st 10st 10st väg 1 

Korridor plan 1 20 st 0 st 0 st 20 st 20 st väg 1 
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Figur E.1. Översiktlig bild över Veddesta Köpcentrum, med utmarkerade utrymningsvägar. 

 

E.3 Simulering i CFAST 
Willy:s butikslokal är för stor för att tvåzonsmodellering ska vara möjlig, och innan simulering 

kan genomföras har därför lokalen delas in i 11 mindre rektangulära rum (zoner) med mindre 

öppningar mot varandra, se figur E.2. På grund av detta måste resultatet av simuleringarna tas 

med försiktighet.  

Branden antas starta i zon 7. Eftersom alla människor lyckas utrymma lokalen inom fem minuter, 

är det intressant att studera brandgaslagrets höjd, temperatur och värmestrålning vid denna 

tidpunkt. 
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Med CFAST studeras scenariot när sprinkler aktiverar, men också när sprinkler inte aktiverar. 

Som nämnts tidigare används RTI 400 vid scenariot när sprinkler aktiverar och för att simulera 

konservativt antas sprinkler inte släcka branden utan endast begränsa den till en konstant 

effektutveckling.  

Vid scenariot då sprinkler inte aktiverar underskrider brandgaslagret kritisk nivå efter cirka 6 

minuter, se figur E.3. Att brandgaslagret inte blir tjockare trots den relativt höga 

effektutvecklingen antas bero på den stora takytan. Brandgaslagret underskrider alltså inte kritisk 

höjd i någon zon inom utrymningstiden fem minuter. 
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Figur E.2. Uppbyggnad av Willy:s i CFAST. Siffrorna i figuren visar de olika zonerna som lokalen har delats in i 
simuleringarna. 
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Figur E.3. Brandgaslagrets höjd över golvet som funktion av tiden i scenariot då sprinkler inte aktiverar. Figuren visar 
även den kritiska höjden 2,1 meter. 

Temperaturen i omgivningen, den temperatur som personerna i brandrummet utsätts för, 

överstiger kritiska nivån på 80°C efter cirka 6minuter, se figur E.4.Efter fem minuter har den 

endast uppnått drygt 30°C vilket är godtagbart ur utrymningssynpunkt. Den stora ökningen i 

temperatur sker då brandgaslagret i zonen når ned till kritisk höjd, 2,1 meter. Brandgaslagrets 

temperatur blir då den omgivande temperatur som personerna i lokalen utsätts för. 

 

Figur E.4Omgivande temperatur som funktion av tiden, i scenariot då sprinkler inte aktiverar. Efter att brandgaslagret 
nått kritisk höjd, är brandgaslagrets temperatur den omgivande temperatur som påverkar personerna i lokalen. 
Gränsen för kritisk temperatur, 80°C, visas också i figuren. 

Strålningen från brandgaslagret uppnår först kritisk nivå i zon 7, vilket sker efter cirka sex 

minuter, se figur E.5. Detta sker efter att utrymningen av lokalen är slutförd, vilket innebär att 

strålningen inte kommer att påverka utrymningsförloppet. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 100 200 300 400 500 600

Te
m

p
e

ra
tu

r 
[°

C
]

Tid [s]

Omgivande temperatur
(utan sprinkler)

zon 1

zon 2

zon 3

zon 4

zon 5

zon 6

zon 7

zon 8

zon 9

zon 10

zon 11

kritisk temperatur



Brandteknisk riskvärdering av Veddesta Köpcentrum 

 

 

 
120 

 

Figur E.5. Strålning från brandgaslagret som funktion av tiden, i scenariot då sprinkler inte aktiverar. Figuren visar 
även den kritiska strålningen 2,5kW/m2. 

Vid simuleringarna med sprinkleraktivering underskrids kritisk höjd på brandgaslagret först efter 

åtta minuter, se figur E.6. Några kritiska nivåer erhålls aldrig med avseende på varken omgivande 

temperatur eller strålning, se figur E.7 och E.8. Resultaten visar alltså att inga kritiska 

förhållanden erhålls avseende dessa parametrar, innan utrymningen är slutförd.  
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Figur E.6. Brandgaslagrets höjd över golvet som funktion av tiden, i scenariot då sprinkler aktiverar. Figuren  
visar även den kritiska höjden 2,1meter. 

 
Figur E.7. Omgivande temperatur som funktion av tiden, i scenariot då sprinkler aktiverar. Efter att brandgaslagret 
nått kritisk höjd, är brandgaslagrets temperatur den omgivande temperaturen som påverkar personerna i lokalen.  
Gränsen för kritisk temperatur, 80°C, visas också i figuren. 
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Figur E.8. Strålning från brandgaslagret som funktion av tiden, i scenariot då sprinkler aktiverar. Figuren visar  
även den kritiska strålningen, 2,5kW/m2. 

 

E.4 Siktberäkningar 
Branden uppstår i toalett- och hushållspapper. Förpackningarna är inplastade och totalt bedöms 

bränslet bestå av 95 % papper och 5 % plast. Rökpotentialen (D0) och förbränningsentalpin 

(ΔHC) tas för α-cellulosa respektive polystyrenplast. Willy:s volym är 26000 m2 varav en femtedel 

antas upptas av inredning och varor. 

Tabell E.3. Tabellen visar beräkning av rökpotential och förbränningsentalpi vid brand i hushålls- och 
toalettpapper.(SFPE 2002) (Karlsson &Quintiere 2000) 
 

Material Rökpotential D0 [m2/g] Förbränningsentalpi ΔHC [kJ/g] 

α-cellulosa 0,051 12 
Polystyren 1,4 13,39 0,7= 9,37 
Toalett- och 
hushållspapper 

0,95 0,051 + 0,05  1,4 = 0,118 0,95 12 + 0,05  9,37 = 11,87 

 

 

 

Ekvation B.2 ger: 

0,118 = 0,23  20800/m. 

m = 40542 gram 

Ekvation B.3 ger: 

Q = 11,87  40542 = 481234 kJ 
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(RTI 400) aktiveras: 

                                 
                                 

  

 
α = 0,18 
 
Beräkna tiden: 
Qkrit = 481234 kJ 
Q181 = 373770 kJ 
t = (481234-373770)/ 6094 = 18 s 
ttot = 184 + 18 = 202 s 

 

                                   
 
 
α = 0,18 
 
Beräkna tiden: 
Qkrit = 481234 kJ 
Q300 = 1620000 kJ 
0,18t3/3 = 481234 
ttot = 200 s 

 

E.5 Känslighetsanalys 

Nedan redovisas siktberäkningar för olika RTI-värden. 

E.5.1 RTI-värde för sprinkler 

För att ta reda på hur tiden till kritisk sikt påverkas av olika RTI-värden, görs handberäkningarna 

enligt nedan. 

Effektutvecklingen (  ) som 
funktion av tiden (t) då sprinkler 
(RTI 300) aktiveras: 

                                
                                

  

α = 0,18 
 
Beräkna tiden: 
Qkrit = 481234 kJ 
Q181 = 280956 kJ 
t = (481234-280956)/ 5038 = 40 s 
ttot = 167 + 40 = 207 s 

 Effektutvecklingen (  ) som funktion 
av tiden (t) då sprinkler (RTI 500) 
aktiveras: 

                                
                               

  

α = 0,18 
 
Beräkna tiden: 
Qkrit = 481234 kJ 

Q198 = 465744 kJ 

t = (481234-465744)/ 7057 = 2 s 

ttot = 198 + 2 = 200 s 

 

Detta innebär att tiden till kritisk sikt är knappt 3,5 minuter, både med och utan 

sprinkleraktivering. 
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Bilaga F 

Validering av åtgärder 
Nedan redovisas de beräkningar och simuleringar som genomförts, för att validera de åtgärder 

som tagits fram. 

F.1 Installation av rökdetektorer på J.S Fashion 
Indata till Detact QS redovisas i tabell F.1 nedan. Skillnaden mot de förhållanden som råder idag 

är att avståndet mellan brand och närmaste detektor minskar från 22,5 meter till 7,2 meter, och 

takhöjden minskar från 3,35 till 3 meter. 

Tabell F.1. Indata till Detact QS vid beräkning av tid till aktivering av rökdetektor, vid brand på J.S. Fashion. 

Takhöjd ovanför bränsle 3 m 

Horisontellt avstånd från brand till detektor  7,2 m 
Initial rumstemperatur 20°C 
Detektorns aktiveringstemperatur 33°C 
RTI-värde 0,5 (ms)2 

Resultatet visar att tiden till detektoraktivering blir 43 sekunder, vilket är en minskning med 38 

sekunder för de personer som befinner sig i övre delen av köpcentret och 17 sekunder för de i 

den nedre delen av köpcentret. 

F.2 Lägre RTI-värde för sprinkler på Willy:s 

Beräkningar i Detact QS visar att sprinkler med aktiveringstemperatur på 68 °C och RTI 70 

aktiverar efter ca 108 sekunder, då effektutvecklingen uppnått cirka 2,1 MW, se figur F.1. 

 

Figur F.1. Figuren visar effektutvecklingen vid brand på Willy:s. Den övre kurvan visar effektutvecklingen då sprinkler 
inte aktiverar. Den undre streckade kurvan visar fallet då sprinkler med RTI 70 aktiverar.  
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Med hjälp av handberäkningar räknas tiden till kritisk sikt fram.  

Effektutvecklingen (  ) som 

 funktion av tiden (t) då sprinkler  

(RTI 70) aktiveras: 

                                
                                

  

α = 0,18 

Beräkna tiden: 

Qkrit = 481234 kJ 

Q108 = 75583 kJ 

t = (481234-280956)/ 2100 = 193 s 

ttot = 108 + 193 = 301 s 

Detta innebär att tiden till kritisk sikt är cirka 5 minuter. 
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