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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 

Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av PUB-huset i Stockholm och syftar till att 

utvärdera personsäkerheten i händelse av brand. 

PUB-huset är ett köpcentrum beläget i centrala Stockholm och består av fem våningsplan 

som innefattar diverse butiker, caféer och restauranger. Stora delar av byggnaden har 

nyligen genomgått en ombyggnation och en riskvärdering utifrån detta har genomförts. 

Ovanför de fem våningsplanen som tillhör köpcentret finns ett hotell beläget, men detta är 

brandtekniskt avskilt från köpcentret och har därför inte behandlats i rapporten.  

I februari 2010 genomfördes ett platsbesök tillsammans med representanter från 

Storstockholms brandförsvar och fastighetsägarna Atrium Ljungberg. Vid detta besök 

inspekterades byggnaden i stort och de viktigaste riskkällorna identifierades. Utifrån detta 

samt genom en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens identifierades de tre värsta 

troliga scenarierna: 

 Brand vid huvudentré mot Hötorget 

 Brand i Team Sportias lager 

 Brand i försäljningslokal Team Sportia 

Dessa scenarier har sedan analyserats med hjälp av ett gemensamt händelseträd som 

innehåller de huvudsakliga system som ska underlätta utrymning samt begränsa 

konsekvenserna av en brand i byggnaden; sprinklersystem, brandgasventilation och 

detektion. Analysen har skett i form av simuleringar med programmen CFAST, DetactQS 

och Simulex samt med handberäkningar. Syftet har varit att utreda om utrymning kan ske 

innan kritiska förhållanden uppstår. 

Utifrån de valda scenarierna har bedömningen gjorts att utrymning kommer kunna ske 

tillfredsställande i samtliga delscenarier. Händelseträdet innefattar både sprinklersystem, 

brandgasventilation och detektionssystem i byggnaden och analysen behandlar därmed 

delscenarier där merparten eller alla dessa felfungerar samtidigt. Många andra parametrar 

har dessutom valts ur en konservativ synvinkel. Detta medför att sannolikheten för vissa 

delscenarier är mycket låg och därmed bedöms utrymningen kunna ske säkert. 

Vid platsbesöket upptäcktes dock flera allvarliga brister i brandskydd och 

brandskyddsarbetet och utifrån dessa har följande åtgärdsförslag tagits fram. 

Följande skall åtgärdas: 

 Bättre underhåll och kontroll av utrymningsskyltar skall utföras. 

 Dörrar som leder till utrymningsvägar skall förses med korrekta instruktioner.  

 Inredning och varor som står i för nära anslutning till utrymningsväg skall flyttas.  
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 Felaktigt uppsatta utrymningsskyltar skall tas bort. 

 Tygskynkena skall tas bort helt, alternativt bytas ut mot obrännbart material. Byts 

de ut skall utrymningsvägarna ledas om. 

 Alla otätheter mellan brandceller skall tätas. 

 Samtliga lokaler som används som personalrum skall förses med larmdon. 

 Sprinklerplacering skall ses över så att de uppfyller ställda krav. 

 Kartonger eller annat material skall placeras så att de inte stör vattenplymen från 

något sprinklerhuvud. 

 

Följande bör åtgärdas: 

 Trapphusen som är speciellt avsedda för rörelsehindrade bör kompletteras med 

anpassade utrymningsskyltar. 

 Personalen bör uppmärksammas på det egna ansvaret gällande brandrisker och 

informeras om vikten av ett fungerande brandskydd. 

 Det bör inte tas för givet att personalens rapportering alltid är korrekt, utan Presto 

Risk Detection Management System (R.M.D.S) bör kompletteras med regelbunden 

uppföljning. 

 Tidskrav bör ställas på hur fort fel och brister måste åtgärdas.  

 

Följande uppmanas, av författarna, att genomföras: 

 Utrymningsvägarna borde göras mer attraktiva genom att lappar som begränsar 

utnyttjandet av dörrar tas ner. 

 Personal- och lagerutrymmena på plan -1 borde rensas upp och brännbart material 

borde omplaceras. 

 När utställningar hålls borde placeringen av dessa ses över. Brandbelastningen 

borde även hållas så låg som möjligt. Detta kan göras genom att välja material som 

inte är lättantändliga. Förslagsvis borde riktlinjer för utställningarnas omfattning 

och placering tydligt formuleras för att säkerställa att personer kan passera förbi 

utställningen och ut genom Hötorgsentrén i en utrymningssituation. 

 Kontroll om brandspjäll finns i entreprenadgränsen på plan -1 mot Hötorget borde 

göras. 

 

Genomförs dessa åtgärdsförslag anses brandskyddet i PUB-huset vara tillfredställande och 

säker utrymning kan därmed ske i händelse av brand.  
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1 Inledning 

Detta projekt har utgjort huvuddelen i kursen Brandteknisk Riskvärdering som ges vid 

Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Till projektet 

har en handledare från Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering funnits till hjälp 

med det ingenjörsmässiga arbetet. Dessutom har en handledare från Storstockholms 

brandförsvar stöttat och varit till stor hjälp i utförandet av arbetet. Projektet redovisas 

skriftligt i form av denna rapport samt muntligt vid ett seminarium.   

1.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet har varit att säkerställa att tillfredställande utsrymning kan ske från 

PUB-huset beläget i Stockholm i händelse av brand. Målet har varit att utvärdera 

personsäkerheten och utifrån detta ta fram förslag till eventuella förbättringar och åtgärder.   

1.2 Metod 

Projektet inleddes med att ritningar över PUB-huset studerades för att få en inledande 

uppfattning av byggnaden. Därefter besöktes objektet där information samlades in och det 

befintliga brandskyddet undersöktes. Samtal med teknisk förvaltare och personal hölls för 

att få en bredare uppfattning om byggnaden samt personalens rutiner vid brand. Utifrån 

informationen från platsbesöket definierades ett antal troliga brandscenarier i PUB-huset. 

Från dessa valdes sedan de tre värsta troliga ut för vidare utredning. För varje brandscenario 

togs två effektutvecklingskurvor fram och utifrån dessa simulerades tid till kritiska 

förhållanden. CFAST samt handberäkningar har använts för att beräkna denna tid och 

Simulex och DetactQS för simulering av utrymningstiden. Dessa tider har sedan jämförts för 

att bestämma om tillfredsställande utrymning är möjlig vid de förutsättningar som de valda 

scenarierna innebär. En känslighetsanalys har även genomförts för att undersöka vilka 

parametrar som påverkar resultaten mest. Därefter har åtgärdsförslag formulerats för att 

säkerställa personsäkerheten. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet behandlar endast personsäkerheten i PUB-huset och tar alltså ingen hänsyn till 

egendomsskador och miljöpåverkan. Det tas heller inte någon hänsyn till personalens 

eventuella insats eller om larmknapparna och brandsläckarna som är placerade i byggnaden 

används.  
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2 Objektsbeskrivning 

PUB-huset grundades av Paul Urban Bergström år 1882. Varuhuset är beläget mitt i centrala 

Stockholm och det tidiga byggåret gör det till ett av Stockholms äldsta. Huset är placerat 

mellan Hötorget och Drottninggatan vilket gör det till en central handelsplats med många 

besökare. Till varuhuset hör även ett hotell med genomgång direkt till varuhuset. När PUB-

huset nämns i fortsättningen avses endast varuhusdelen. 

Sedan 2005 genomförs en ombyggnation av PUB-huset för att omvandla en traditionell 

handelsplats till ett modernt varuhus. Vid platsbesöket var förändringen i stort sett klar, men 

projektet inte helt avslutat. [Atrium Ljungberg] 

 
Figur 1. PUB-huset, sett från Hötorget. [Atrium Ljungberg] 

 

2.1 Utformning 

PUB-huset innefattar fem våningsplan. Våningsplanen förbinds med rulltrappor i mitten av 

varuhuset, se Figur 3. Från det översta våningsplanet fortsätter en kvadratisk ljusgård uppåt 

som omringas av hotelldelen, se Figur 2. Ljusgården avslutas med en kupol av glas. Den 

öppna byggnadsdelen ovanför rulltrapporna kommer fortsättningsvis att kallas ljusgården 

och den öppna förbindelsen av rulltrappor genom de olika våningsplanen kommer 

benämnas atriet. Efter ombyggnationen är varje våningsplans publika delar öppna vilket 

innebär att butikerna inte är brandtekniskt avskiljda från varandra. Detaljerade ritningar 

över varje våningsplan finns i Bilaga G. På flera platser i byggnaden finns separata trapphus 

avsedda för utrymning. Skiss över utrymningsvägar från varje våningsplan finns i Bilaga F. 

Nedan följer kort information om varje våningsplan. 

Faktaruta PUB-huset 

Antal Butiker: 27  

Antal restauranger/caféer: 3  

Besökare 2009: 3,3 miljoner 

Ägare: Atrium Ljungberg AB 
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2.1.1 Plan -1 

På detta våningsplan återfinns en stor sportbutik, en av Stockholms största hälsokostbutiker 

samt en frisör med tillhörande hudvårdssalong. Personal- och lagerutrymmen finns även 

belägna på detta våningsplan. Planet är uppdelat i en övre och en nedre del som är 

sammanbundna med en halvtrappa. På den övre delen är de två fläktrummen, samt 

sprinklercentralen belägna.  

2.1.2 Plan 0 

Plan 0 är entréplan och här finns flera typer av verksamhet såsom café och butiker med 

kosmetik, underkläder och mode. Plan 0 har en stor huvudingång mot Hötorget och två 

stora entréer mot Drottninggatan. Detta plan har stora publika ytor som rymmer mycket 

folk. 

2.1.3 Plan 1 

På detta plan återfinns ett flertal klädbutiker samt en stor skoaffär. Våningsplanet innehåller 

även ett café. 

2.1.4 Plan 2 

Detta plan har främst klädbutiker. 

2.1.5 Plan 3 

Vid besöket var plan 3 nästintill tomt på grund av ombyggnationen. Tanken är att 

våningsplanet så småningom ska fyllas med heminredning. På plan 3 finns även en 

restaurang. 

 

[Atrium Ljungberg] 

 

 

  

Figur 2. Ljusgården, sedd från plan 3. Figur 3. Atriet, sett från plan 3. 
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2.2 Tidigare tillbud 

PUB-huset har haft få tillbud där brand verkligen uppkommit. Sedan 2001 har enligt statistik 

från Storstockholms brandförsvar 17 larm rapporterats där alla varit automatlarm, inte 

brand. Dock inträffade en incident under julhandeln 1998 då en man hällde ut en sopsäck 

med bensin på entréplanet och tände på. Varuhuset fick utrymmas och brandförsvaret 

larmades till platsen. Branden kunde begränsas till bensinpölen som bildats, men 

intilliggande butiker fick rökskador. Säker utrymning skedde och ingen människa kom till 

skada. 

2.3 Objektsavgränsning 

Projektet avgränsas till de publika delarna samt utrymningsvägarna i PUB-huset. Hotellet 

som finns beläget ovanför varuhuset, på plan 4-8 behandlas inte i denna rapport. Det har 

heller inte tagits någon hänsyn till plan -2 eftersom de publika ytorna är små och få personer 

förväntas befinna sig där.      
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3 Befintligt brandskydd 

Det befintliga brandskyddet i PUB-huset beskrivs i avsnittet nedan.  

3.1 Brandteknisk klass 

PUB-huset är utfört i Brandteknisk klass 1, eftersom byggnaden har fler än tre våningsplan. 

Denna klass ställer de högsta kraven på bland annat ytskikt, samt bärande och avskiljande 

konstruktioner. [Boverket, 2008] 

3.2 Brandceller 

Med en brandcell menas en avgränsad del av byggnaden inom vilken en brand kan 

utvecklas utan att spridas till andra delar av byggnaden inom en föreskriven minsta tid. Är 

en brandcell av klass EI30 innebär detta att de byggnadsdelar som ingår i brandcellen ska stå 

emot standardbrandkurvan i minst 30 minuter med avseende på integritet och isolering. I 

det berörda objektet är samtliga brandcellsgränser utförda i klass EI30. Eftersom byggnaden 

är utförd i Brandteknisk klass 1, vilket ställer krav på klass EI60, har avsteg gjorts till 

exempel på grund av sprinklersystemet. 

3.2.1 Brandcellsindelning 

Försäljningsytorna är utförda som en enda brandcell. Detta innebär att brandcellen sträcker 

sig över fem våningsplan och inkluderar ljusgården. Inom denna brandcell finns ett antal 

mindre brandceller, såsom hisschakt, ventilationsschakt samt vissa toaletter, förråd och 

soputrymmen. Se Bilaga G för markering av samtliga brandcellsgränser.  

3.2.2 Brandjalusier 

För att förhindra spridning av brandgaser används brandjalusier på utvalda platser. Dessa 

aktiveras då en detektor i den lokala sektionen vid jalusierna aktiverar. Jalusierna finns 

framför hiss 16 och 17 på plan -1, 0, 2 och 3 samt vid fastighetsgränsen till intilliggande 

fastighet, se Bilaga G. 

3.3 Detektionssystem 

Detektion av brand sker via adresserbara optiska ljusspridningsdetektorer, vilka finns 

placerade i hela byggnaden med en detektor per 200 m2. Det finns dock minst två detektorer 

i varje butik för att möjliggöra tvådetektorberoende. Undantag är butiker mindre än 80 m2 

som kan förses med en detektor under förutsättning att flera rökdetektorer finns i direkt 

anslutning till butiken. Detektion registreras av brandförsvarstablån som är placerad vid 

ingången till trapphus E från Gamla Brogatan, se placering i Bilaga F.  
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3.4 Utrymningslarm 

Utrymningslarmet består av ett talat förinspelat meddelande i de publika utrymmena samt i 

de publika utrymningsvägarna. I personalutrymmen består utrymningslarmet av akustisk 

signal.  

Då en detektor aktiverar går larm till brandförsvarstablån samt till den bemannade 

vaktcentralen som finns i byggnaden och utrymningslarm i personalutrymmen aktiverar. 

Vid aktivering av två detektorer eller vid aktivering via larmknapp går larmet direkt till SOS 

och utrymningslarm för de publika delarna aktiverar.  En mer ingående beskrivning av 

styrschemat för det automatiska brandlarmet finns i Bilaga I.   

3.5 Brandgasspridning via ventilationssystem 

Ventilationssystemet i PUB-huset drivs av två aggregat som är placerade i källaren. I princip 

förser varje aggregat varsin halva av huset, se Bilaga H. Hotellet är helt avskilt och därmed 

kan inga brandgaser spridas till PUB-huset via ventilationen om en brand skulle uppstå på 

hotellet. Av samma anledning kan inte heller brandgaser spridas från PUB-huset till hotellet. 

Eftersom butiksytorna, som rapporten främst behandlar, är en enda stor brandcell är 

spridning via ventilationen av sekundär betydelse. En brand i någon av butikerna skulle 

kunna medföra spridning till andra publika delar på grund av de öppna ytorna i första hand, 

och inte genom ventilationssystemet. Därmed har inga beräkningar gjorts på brandspridning 

via ventilationssystem.  

Ritningen i Bilaga H har studerats med avseende på var spridning av brandgaser skulle få 

värst konsekvenser i händelse av brand. Slutsatsen har dragits att en brand i rummet på 

våningsplan -1 som är märkt ”personalomklädning mm” utanför entreprenadgränsen till 

höger i bilden skulle kunna medföra att brandgaser sprids och kommer ut via tilluftsdonen i 

hela PUB-huset. Detta på grund av placeringen nära aggregatet långt ner i byggnaden. 

Utifrån erhållna ritningar har det inte varit möjligt att fastställa om spridning genom 

entreprenadgränsen hindras med brandspjäll. 

Det har även uppmärksammats att frånluften samt brandgasventilationen förs ut nära 

friskluftsintaget högt upp i byggnaden. Detta skulle kunna innebära att när en brand 

uppkommer i ett avskilt rum förs brandgaser ut via frånluften och in igen till resten av 

byggnaden via friskluftsintaget. Dock är friskluftsintaget försett med en rökdetektor som 

stänger av flödet av tilluft vid detektion och därmed minskar risken för detta.  

3.6 Brandgasventilation 

Vid aktivering av två detektorer eller aktivering via larmknapp startar tre brandgasfläktar i 

ljusgården. Dessa har tillsammans en kapacitet på 125 m3/s. Samtidigt som 

brandgasfläktarna startar kontrolleras automatiskt att den mekaniska tilluften är igång och 

för att ytterligare tillgodose lufttillförsel öppnas entréerna mot Hötorget och Drottninggatan 
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automatiskt. För att säkerställa att tilluften är tillräcklig är brandgasventilationen direkt 

beroende av att Hötorgsentrén är öppen. Detta innebär att om den automatiska öppningen 

av Hötorgentrén inte fungerar, aktiverar inte heller brandgasventilationen. Vid tidpunkter 

då varuhuset är stängt spärras brandgasfläktarna i ljusgården eftersom de yttre portarna mot 

Hötorget är stängda. Vid dessa tidpunkter förväntas brandförsvaret vid behov starta 

brandgasventilationen manuellt.  

Brandgasventilering av trapphusen sker via aktivering från brandförsvarstablån. 

Ventilationen sker genom en lucka längst upp i trapphuset.  

 

Hisschakten kan ventileras både automatiskt och manuellt. För automatisk aktivering krävs 

att en detektor i berört schakt detekterar, medan manuell aktivering sker från 

brandförsvarstablån. 

3.7 Släcksystem och släckutrustning 

I detta avsnitt beskrivs de olika typer av släcksystem och släckutrustning som finns i PUB-

huset.  

3.7.1 Sprinklersystem 

I byggnaden finns ett vattensprinklersystem som är i det närmaste 

heltäckande. De delar som inte är sprinklade är brandtekniskt 

avskilda mot övriga delar. Sprinklersystemet är en förutsättning för 

att den stora brandcellen kan sträcka sig över flera våningsplan. 

Dessutom tillåts längre gångavstånd till utrymningsvägar än vad 

som är tillåtet utan sprinklersystem enligt BBR [Boverket, 2008]. 

Syftet med sprinkleranläggningen är bland annat att säkerställa 

tillfredsställande utrymning, skydda mot brandspridning och 

underlätta en eventuell insats av brandförsvaret. 

Sprinklercentralen är belägen på plan -1, vid ingången från Gamla Brogatan, se Bilaga F. 

Sprinklerhuvudena har en aktiveringstemperatur på 68° C och ett RTI-värde som ligger 

mellan 50-100 (ms)1/2.  

Systemet är indelat i fem sektioner, varav tre sektioner berör varuhuset. Övriga två berör 

enbart hotellet. Vid aktivering av sprinklersystemet startar utrymningslarmet och SOS 

larmas direkt. 

3.7.2 Ansulex-system 

I köket till Restaurang Publik på plan 3 finns ett Ansulex-system installerat för att bekämpa 

eventuell brand i fritösen samt på stekbordet. Ansulex är speciellt anpassat för brand i fetter 

och består av en kaliumbaserad saltlösning. Systemet ska släcka branden och bilda ett skum 

som förhindrar återantändning. Systemet går att utlösa både automatiskt via smältlänk och 

manuellt [Acticon, 2010]. 

Figur 4. Sprinklerhuvud. 
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3.7.3 Släckutrustning 

Runt om i byggnaden finns gott om handbrandsläckare samt inomhusbrandposter 

utplacerade. 

3.8 Utrymningsvägar 

Samtliga utrymningsvägar samt utrymningsstrategi för den berörda byggnaden behandlas 

vidare i avsnitt 5, Utrymning, samt i Bilaga F. Nedan beskrivs de hjälpmedel som finns för 

att tillfredställande utrymning ska kunna ske.  

3.8.1 Vägledande markeringar 

Utrymningsskyltar finns placerade i de publika 

delarna av varuhuset samt i personalutrymmena för 

att underlätta i en utrymningssituation. Skyltarna är 

överlag strategiskt placerade i takhöjd.  

3.8.2 Nödbelysning 

Varuhuset är försett med nödbelysning som aktiverar vid strömavbrott. 

Nödströmsförsörjningen till utrymningsarmaturen utgörs av ett reservaggregat vilket har en 

drifttid på minst 60 minuter. Aggregatet startar på cirka 20 sekunder [Brandkonsulten AB, 

2008]. 

3.9 Brandförsvaret 

Brandförsvaret har en inställelsetid på 10 minuter. Runt byggnaden finns tillräckligt med 

utrymme för framkomlighet och det stora antalet entréer och trapphus möjliggör många 

angreppsvägar. I ett av trapphusen finns en stigarledning som inte finns med i 

brandförsvarets insatsplan, och därför kommer den troligtvis inte att användas. 

3.10 Systematiskt brandskyddsarbete 

Den 1:a januari år 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Lagen reglerar 

skyldigheter för ägare och nyttjanderättshavare av byggnader. Ansvarig person förväntas ta 

ansvar för hela sitt brandskydd. Ägare/nyttjanderättshavare skall göra allt den kan för att 

förhindra att en brand uppkommer och ha rutiner för vad som ska göras om olyckan är 

framme. För att uppfylla detta är det viktigt att ha ett välutvecklat systematiskt 

brandskyddsarbete, SBA [Svenska Brandskyddsföreningen, 2010]. 

För att säkerställa att en hög brandsäkerhet upprätthålls skall ansvarig person utföra 

systematiska kontroller enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:74).  Inom ramarna för 

dessa kontroller skall det säkerställas att utbildning av personal, planering, övning, 

dokumentation med mera fungerar väl [Svenska Brandskyddsföreningen, 2010]. 

Figur 5. Vägledande markering. 
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3.10.1 Systematiskt brandskyddsarbete PUB-huset 

Till sin hjälp att utföra SBA i PUB-huset har systemet Presto Risk Detection Management System 

(R.M.D.S) köpts in av fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Systemet är individuellt utformat 

efter byggnaden och ger automatiskt påminnelser till berörd nyttjanderättshavare när det är 

dags för kontroller. Nyttjanderättshavaren erhåller även checklistor över vad det är som 

skall kontrolleras. 

Presto-systemet har enligt teknisk förvaltare, Stefan Fransson, förbättrat brandskyddet 

mycket och bidragit till en tydligare rollfördelning för vem som är ansvarig för vad. 

Nyttjanderättshavaren ansvarar för kontroll av sin del av byggnaden och meddelar via 

systemet att allt är okej eller om något behöver åtgärdas.  
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4 Observerade brister vid besöket 

Vid platsbesöket uppmärksammades flera fel som till exempel utgjorde direkt brandfara 

eller som kan fördröja utrymningstiden. Dessa brister diskuteras nedan och åtgärdsförslag 

presenteras i avsnitt 14. 

4.1 Vägledande skyltar 

Vid besöket upptäcktes att flera 

utrymningsskyltar saknade fungerande 

belysning. Det ingår i det systematiska 

brandskyddsarbetet (SBA) att hålla dessa 

kontinuerligt belysta eller genomlysta. PUB-

huset har, som nämnts tidigare, ett 

välutvecklat SBA men tydligt är att 

brandskyddet trots detta inte fungerar helt 

tillfredställande. Dessutom var flera skyltar 

dolda och olämpligt placerade. Ett exempel 

på släckt och skymd utrymningsskylt i 

PUB-huset visas i Figur 6. 

4.2 Utrymningsvägar 

För att dölja de ombyggnationer som pågick i PUB-huset vid platsbesöket hade stora 

tygskynken satts upp. Minst två utrymningsskyltar pekade rakt in i dessa tygskynken. 

Materialet var brännbart och utgjorde därmed även extra brandbelastning och ökade risken 

för spridning av en brand. Förutom skynkena var en nödutgång helt blockerad med cyklar 

och var vid detta tillfälle obrukbar. Figur 7 visar hur en vägledande markering pekar mot en 

utrymningsväg som är blockerad av både cyklar och skynken.  

 

 
Figur 7. Figuren visar hur både cyklar och tygskynken förhindrar passage till utrymningsvägen. 

Figur 6. Delvis skymd och släckt utrymningsskylt 

som skulle kunna innebära att dörren inte används 

som avsett i händelse av brand. 
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En del av utrymningsvägarna hade även andra 

brister. Om en utrymningsväg används i en 

nödsituation eller inte, beror bland annat på hur 

attraktiv den är för personer i byggnaden. Ett 

exempel på en oattraktiv nödutgång i PUB-huset 

visas i Figur 8. Dörren som leder till ett trapphus var 

försedd med en lapp med texten ”DÖRREN ÄR 

LARMAD! ANVÄND KORT SÅVIDA DET INTE 

ÄR ETT NÖDLÄGE!”. Uppmaningar av detta slag 

gör att utrymningsvägen blir mindre attraktiv och i 

värsta fall inte används alls.  

 

 

 

 

Det fanns även exempel på utrymningsvägar 

med vilseledande information. Ett exempel på 

detta visas i Figur 9. Informationen föreslår att 

handtaget skall tryckas nedåt, men i själva 

verket finns inget handtag som går att trycka 

nedåt. 

 

 

 

Vid några utrymningsvägar fanns 

inredning och varor till försäljning 

olämpligt placerat. Bland annat var 

inredning placerat nära en nödutgång och 

en matta var placerad så att den skulle 

kunna ställa till problem vid utrymning, 

se Figur 10.  

  

Figur 8. Lapp på utrymningsväg som kan 

leda till fördröjd utrymningstid. 

Figur 9. Exempel på vilseledande information. 

Figur 10. Olämpligt placerad inredning. Mattan samt 

den illa placerade inredningen skulle kunna hindra 

tillfredställande utrymning. 
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4.3 Personalutrymmen 

På plan 1 observerades ett utrymme som på ritningarna var utmärkt som lager, men som vid 

besöket även bestod av en arbetsplats med skrivbord och dator. Detta utrymme används 

troligtvis också som personalrum då en mikrovågsugn fanns installerad, se Figur 11 och 12. 

Utrymmet var inte försett med någon form av utrymningslarm. I händelse av brand utanför 

rummet skulle detta kunna leda till en längre varseblivningstid för personal som befinner sig 

utrymmet. 

 

 

 

I personalutrymmet på plan -1 fanns ett pentry 

där ett diskställ i plast var placerat ovanpå 

kokplattorna, se Figur 13. Om någon glömmer 

stänga av en platta eller om någon av misstag 

skulle komma åt knapparna kan en brand 

uppstå.  

 

 

  

Figur 11. Mikrovågsugnen samt kaffebryggaren ger 

indikationer på att lagret används som 

personalutrymme. 

Figur 12. Arbetsplatsen visar på annan användning än 

lagerverksamhet. 

Figur 13. Figuren visar den förhöjda brandrisken på 

grund av diskstället placerat på kokplattan. 
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4.4 Riskkällor på grund av hög brandbelastning 

På plan -1 i de icke offentliga delarna återfanns en hög brandbelastning i form av madrasser 

och dylikt från hotellet, se Figur 14. Utrymmet är sprinklat men förmodligen inte 

dimensionerat för denna höga brandbelastning. Madrasser och textil producerar mycket rök 

vid förbränning och så stor massa ger upphov till en stor brand vid antändning. Denna 

passage är inte längre avsedd att vara en utrymningsväg, men den höga brandbelastningen 

utgör ändå en riskkälla. Denna korridor var dessutom fortfarande skyltad som 

utrymningsväg, vilket gör att personer troligtvis skulle använda den i en nödsituation.   

 
Figur 14. Mycket hög brandbelastning i en korridor som felaktigt skyltats som utrymningsväg. Det är  

troligt att korridoren kommer användas som utrymningsväg eftersom det är skyltat och i så fall innebär 

brandbelastningen och den begränsande framkomligheten en stor fara. 
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Innanför Hötorgsentrén hålls ofta diverse utställningar. Vid platsbesöket utgjordes 

utställningen av en uppsättning kläder skapade av studenter vid Beckmans designhögskola. 

Kläderna var upphängda i en monter gjord av plywood och i denna fanns även tv-apparater. 

PUB-huset har även besökts vid senare tillfällen då aktuella utställningar har dokumenterats. 

Dessa visas i Figur 15 nedan. Vid samtliga fyra tillfällen då PUB-huset besökts har 

utställningarna inneburit hög brandbelastning med lättantändligt material. Dessutom har 

utställningarna begränsat möjligheterna för utrymning genom Hötorgsentrén. 

 

 
Figur 15. Exempel på olika utställningar innanför Hötorgsentrén som samtliga innefattar hög  

brandbelastning och lättantändligt material.  
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4.5 Sprinklerplacering 

Vid besöket observerades ett flertal olämpligt placerade sprinklerhuvuden. Dessa var till 

exempel placerade tätt intill en vägg eller så var löst material staplat så att sprinklerns 

verkningsyta begränsades. Två exempel på detta visas i Figur 16 och 17 nedan. 

 

4.6 Systematiskt brandskyddsarbete 

Det systematiska brandskyddsarbetet är väl utvecklat 

på PUB-huset. Dock upptäcktes vid platsbesöket att de 

ansvariga för butikerna inte alltid är uppriktiga vid 

rapporteringen. Till exempel hade det nyligen 

rapporterats att en korridor fylld med madrasser, 

textilier och annat brännbart material var i normalt 

skick utan förhöjd brandbelastning, se Figur 18.  

 

4.7 Brandcellsgränser 

Vid besöket noterades en del otätheter i 

brandcellgränser. Det är viktigt att brandcellsgränserna 

hålls täta då detta är ett sätt att skydda mot 

brandspridning och spridning av brandgaser. Ett 

exempel på otäthet i brandcell visas i Figur 19. Detta fall 

var extra känsligt då det var en otäthet till ett av de 

trapphus där rörelsehindrade skall ha en säker plats i 

väntan på hjälp.  

Figur 16. Olämpligt placerad sprinkler tätt intill 

vägg. 

Figur 17. Löst material staplat nära sprinkler. Detta 

kommer att störa sprinklerns vattenplym. 

Figur 19. Otäthet i brandcellsgräns som kan 

leda till spridning av brandgaser och 

sticklågor. 

Figur 18.  Förhöjd brandbelastning som 

vid besöket inte var inrapporterat i Presto 

R.M.D.S - systemet. 
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5 Utrymning 

För att säker utrymning skall kunna ske måste tiden till kritiska förhållanden uppstår vara 

längre än utrymningstiden. Tid till kritiska förhållanden har uppskattas med hjälp av 

simuleringar i CFAST och handberäkningar. Utrymningstiden har uppskattats med 

programmen DetactQS och Simulex. För beskrivning av modeller som använts, se Bilaga B.   

5.1 Kritiska förhållanden 

I Boverkets byggregler [Boverket, 2008] ges kritiska förhållanden för siktbarhet, 

värmestrålning samt temperatur. Normalt tillämpas följande gränsvärden: 

 Siktbarhet. Brandgaserna får inte sjunka under en nivå på 1,6 + (0,1xH) meter, där H är 

rumshöjden. Alternativt ska siktsträckan vara minst 10 meter i okänd miljö och minst 

5 meter i känd miljö. 

 Värmestrålning. Strålningen får inte överstiga en infallande strålningsintensitet på 2,5 

kW/m2 eller en kortvarig strålningsintensitet på 10 kW/m2. Strålningsenergin får inte 

överstiga 60 kJ/m2 utöver energin från bakgrundsstrålningen på 1 kW/m2.  

 Temperatur. Lufttemperaturen får inte överstiga 80C där personer vistas.   

[Boverket, 2008] 

Det finns även gränsvärden för toxicitet men i denna rapport har toxiciteten antagits 

sammanfalla med brandgaslagrets höjd och värdena har därför inte specificerats.  

5.2 Utrymningstid 

Utrymningstiden kan delas upp i tre olika delar; varseblivningstid, besluts- och reaktionstid 

samt förflyttningstid.  

tutrymning = tvarseblivningstid + tbeslut- och reaktionstid + tförflyttningstid 

 

Varseblivningstiden innebär den tid det tar för personen att uppfatta att det brinner. Tiden kan 

påverkas av om det finns ett automatiskt brandlarm installerat och i fallet då detta inte finns 

kan varseblivningstiden vara beroende av exempelvis antalet personer i lokalen samt 

överblickbarheten.  

Besluts- och reaktionstiden är den tid det tar för personen att förstå att utrymning måste ske 

och påbörja förflyttningen. Faktorer som påverkar denna tid kan därmed vara automatiskt 

brandlarm, synliga utgångar och utrymningsskyltar. Förslag till besluts- och reaktionstider 

för varuhus finns i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Förslag till besluts- och reaktionstid [Boverket, 2006]. 

Verksamhet Person ser 

branden 

Besluts- och 

reaktionstid 

Offentlig miljö, varuhus etc. Ja 1 min 

Varuhus, inget larm Nej 4 min 

Varuhus, ringklocka Nej 3,5 min 

Varuhus, enkelt talat 

meddelande 

Nej 2 min 

Varuhus, informativt talat 

meddelande 

Nej 1 min 

 

Förflyttningstiden för olika typer av människor finns väldokumenterad och är därför lättare 

att bestämma. Köbildning kan dock uppstå om många personer använder samma utgång, 

vilket kan sänka gånghastigheten och därmed fördröja utrymningen. Förflyttningstiden 

bestäms ofta med hjälp av program som simulerar utrymningsförlopp. Därmed tas hänsyn 

till köbildningsprocesser och det blir lättare att identifiera så kallade ”flaskhalsar”. 

[Boverket, 2006] 

5.3 Utrymningsvägar 

Varje våningsplan i PUB-huset har en unik strategi för utrymning. Beroende på vilket 

våningsplan en person befinner sig på kan alltså utrymning ske via olika utgångar som på 

något sätt leder ut i det fria. Byggnaden är utformad med fyra trapphus som ska fungera 

som huvudsakliga utrymningsvägar. Rulltrappan, som under normala förhållanden utgör 

det vanligaste sättet att färdas mellan våningsplanen, stängs av vid aktivering av två 

detektorer eller av en larmknapp och räknas inte som en möjlig utrymningsväg. Detta är i 

enighet med Boverkets rekommendationer. Där går att läsa att ”Rulltrappor bör undvikas 

som del i en utrymningsväg. En rulltrappa är inte lika tillgänglig som en fast trappa på 

grund av underhållsarbeten med mera.” [Boverket, 2006] Det kan också anses som högst 

olämpligt att använda rulltrapporna som utrymningsväg då eventuella brandgaser ska ledas 

upp denna väg med hjälp av brandgasventilationen. Dock är det troligt att rulltrapporna 

ändå kommer att användas vid utrymning eftersom människor tenderar att ta samma väg ut 

som de kom in. I denna rapport har Boverkets rekommendationer följts och ingen hänsyn 

har tagits till utrymning via rulltrapporna.  

På markplanet (plan 0) finns tre stora huvudentréer vilka utgör de vanligaste in-/utgångarna 

till varuhuset. Dessa kommer därför förmodligen att användas som utrymningsväg av de 

flesta av besökarna som befinner sig på, eller har tagit sig till, plan 0. Mer information om 

utrymningsvägarnas placering kopplat specifikt till respektive våningsplan finns i Bilaga F.  
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5.4 Utrymningsstrategi PUB-huset 

PUB-huset har en formulerad utrymningsstrategi, vilken beskriver strategi och 

ansvarsfördelning i händelse av brand. Varje butik ansvarar för att placera ut personal enligt 

given indelning och att utrymma respektive zon enligt utrymningsplan. Återsamling sker 

sedan på aktuell återsamlingsplats och personalen ska meddela väktare om status på berörd 

zon, samt om det finns rörelsehindrade personer kvar i något av trapphusen. Uppgiften för 

varje ansvarig är främst att hindra passage in i butiker och hissar samt att visa närmast fria 

utrymningsväg, för att påskynda utrymningen. För rörelsehindrade finns avsedd plats i 

trapphus G och H där hjälp kan inväntas i säker miljö.  

5.5 Antal besökare 

För att en utrymningssimulering ska vara genomförbar måste en skattning göras av hur 

många personer som befinner sig i varuhuset och alltså samtidigt måste ta sig ut vid 

uppkomst av brand. Till detta har statistik erhållits av Atrium Ljungberg över 

besökarantalet/dag i december 2009. Statistiken visar att det finns toppar med drygt 21 000 

besökare (21 december och 28 december) under en och samma dag. Det fanns även dagar då 

endast 8 000 personer besökte varuhuset. I genomsnitt besökte 13 000 personer varuhuset 

varje dag under den period som statistik erhållits för. Det bör noteras att detta är en av de 

mest intensiva perioderna i varuhuset, men statistiken kommer i detta projekt ändå att 

användas. Detta medför konservativa beräkningar. Situationer då utrymning måste ske kan 

uppkomma också under dessa perioder och utrymningen måste då fungera 

tillfredsställande. 
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6 Riskidentifiering 

Vid platsbesöket i PUB-huset identifierades flera riskkällor och med hjälp av statistik har 

dessa verifierats och några har valts ut till projektet. Hansson har sammanställt statistik från 

1998-2004 över bland annat brandorsaker och startföremål i allmänna byggnader[Hansson, 

2007]. Ur denna har statistik för handeln valts och den har sedan legat till grund för de 

scenarier som valts ut. Fördelningar över brandorsak, startutrymme samt startföremål visas i 

Figur 20 - 22 nedan. 

 
Figur 20. Figuren visar procentuell fördelning av brandorsak inom handeln.   

 

Statistiken i Figur 20 visar att de vanligaste identifierade brandorsakerna vid utryckning till 

allmänna byggnader inom handeln är tekniskt fel och anlagd brand med uppsåt.  

 

 
Figur 21. Procentuell fördelning över var branden startar. 
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Sammanställd statistik över var branden oftast startar visar att försäljningslokal är vanligast 

följt av kök och utomhus. Kategori ”annat” utgör också en stor del, men den innehåller flera 

olika alternativ som slagits samman. 

 
Figur 22. Fördelning över i vilket föremål branden startar. 

 

Figuren ovan visar att vanliga startföremål för branden är lös inredning, andra 

elinstallationer samt byggnadens utsida. Även i denna figur är en stor del ”annat”, vilken 

innefattar ett flertal olika startföremål.  

  

Lös inredning
10% Okänd

9%
Byggnadens 

utsida
8%

Andra 
elinstallationer

8%

Spis
7%Lysrör

7%

Annat
51%

Startföremål



25 

 

7 Brandscenarier 

För en byggnad finns oändligt många tänkbara brandscenarier. Att analysera alla är omöjligt 

och därmed måste ett begränsat antal dimensionerande scenarier väljas ut. Dessa ska 

representera kategorier av alla de som kan inträffa. Om brandsäkerheten är tillräcklig för de 

valda scenarierna antas den också vara tillräcklig för liknande samt mindre allvarliga 

bränder. Utifrån scenarierna kan alltså slutsatser dras om byggnadens förmåga att hantera 

bränder och en bedömning kan göras om denna förmåga är tillräcklig eller inte. 

En metod som ofta tillämpas är att identifiera de värsta troliga scenarierna. Vikt läggs alltså 

både på sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvensen av händelsen. Bland annat 

behövs svar på följande frågor: 

- Vad kan inträffa? 

- Hur ofta kan det inträffa? 

- Vad får det för konsekvenser? 

[Nystedt, 2010] 

PUB-huset består av fem olika våningsplan med verksamheter i form av caféer och butiker 

där olika karaktärer av brand kan uppstå. Nästan uteslutande är det stora och öppna 

utrymmen i PUB-huset, vilket medför att stor spridning av brandgaser kan ske. Stora 

utrymmen som har högt till tak gör även att återstrålningen från det varma brandgaslagret 

är av sekundär betydelse och spridning av branden oftast sker via strålning direkt från 

flamman [Brandteknik, 2005].  

Eftersom brandgasspridning kan ske via atriet kan en så kallad balkongplym bildas. Det 

innebär att mycket luft blandas in och brandgaserna kraftigt ökar i volym. 

Luftinblandningen bidrar också till att sänka temperaturen i brandgaserna och på så sätt 

minska stigförmågan.     

Vid val av brandscenarier har hänsyn tagits till hur snabbt ett eventuellt brandförlopp kan 

utvecklas, brandbelastningen samt hur mycket brandgaser som kan produceras. Hänsyn har 

också tagits till om bränderna kan komma att blockera utrymningsvägar eller inte, eftersom 

detta skulle fördröja utrymningen.  

När scenarierna valts har stor vikt lagts vid de publika ytorna och därefter de områden som 

har högst persontäthet, alltså där flest besökare kommer att befinna sig då varuhuset är 

öppet. Plan 0 har högt besökarantal på grund av de stora entréerna men även på plan -1 kan 

ett stort antal människor befinna sig. 
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Vid val av scenarier har även hänsyn tagits till vilka skydd som finns. Som exempel på detta 

kan nämnas det Ansulex-system som finns installerat i ett av köken. Det ger ett bra skydd 

och minskar därmed risken för ett tillbud med stora konsekvenser.  

För att en brand ska uppstå krävs en antändningskälla. Där uppenbara möjliga 

antändningskällor finns är sannolikheten större att en brand uppstår och detta har även 

beaktats vid val av scenarier. 

Nedan beskrivs de scenarier som efter platsbesöket ansågs vara värsta troliga i det berörda 

objektet. Dessa har rangordnats inbördes med avseende på sannolikhet och konsekvens. 

Skalan som använts stäcker sig från 1 till 5 där högre tal ger ökad sannolikhet och 

konsekvens. Då det är svårt att uppskatta sannolikheten och konsekvensen för ett givet 

scenario har bedömningen gjorts inbördes, alltså i förhållande till varandra. 
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7.1 Brand vid huvudentré mot Hötorget 

Vid besöket hade Beckmans designhögskola en utställning precis innanför huvudentrén mot 

Hötorget, se figurer nedan. Utställningen bestod av en hög trämonter fylld med kläder och 

diverse elektronik, såsom tv-apparater och lampor. Detta utgjorde hög brandbelastning och 

bedömdes lättantändligt. Dessutom skymde utställningen utrymningsmarkeringen ovanför 

entrén. En brand i denna monter skulle kunna uppstå på flera sätt. Elfel i någon 

elektronikkomponent är ett av många alternativ. Att montern är placerad nära en av de 

största entréerna ökar även risken för en anlagd brand. Eftersom detta är en naturlig 

samlingsplats i PUB-huset och många människor rör sig i omgivningen kan en brand här 

medföra stora konsekvenser.  

Uppskattad sannolikhet: 3  Uppskattad konsekvens: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Utställning i entrén sedd framifrån. 

Figur 24. Utställning i entrén sedd från sidan. 

Figur 25. Utställning i entrén sedd från sidan. 



28 

 

7.2 Brand i Team Sportias lager 

I ett av lagren i anslutning till Team Sportia-butiken fanns hög brandbelastning i form av 

plywood på väggarna. Dessutom förvarades kartonger, kläder och mycket annat brännbart 

material i detta utrymme. Lagret var uppdelat i två plan. På det undre planet fanns förvaring 

och på det övre planet fanns ett personalutrymme. I personalutrymmet fanns en liten 

kontorsplats med en dator samt köksutrustning, till exempel en kaffekokare, där en brand 

skulle kunna uppstå. Om en brand uppstår i detta utrymme blockeras en utrymningsväg och 

konsekvenserna skulle därför kunna bli allvarliga. 

Uppskattad sannolikhet: 3  Uppskattad konsekvens: 4 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Brand i försäljningslokal Team Sportia 

På plan -1 finns sportbutiken Team 

Sportia som är i öppen anslutning till 

resten av våningsplanet. I butiken 

fanns hög brandbelastning i form av 

kläder, skor, kartonger, träpanel med 

mera. På grund av den höga 

brandbelastningen kan 

konsekvenserna av en brand i detta 

utrymme bli stora. Dessutom ligger 

butiken på plan -1 och därmed kan 

brandgaser lätt spridas till övriga plan. 

Sannolikheten för att en brand ska 

uppstå i detta utrymme är relativt stor. 

Inom handeln är startutrymmet vid brand i 27 % av fallen försäljningsutrymmet, se Figur 21. 

En brand skulle kunna uppstå till exempel på grund av tekniskt fel eller elfel i exempelvis ett 

lysrör. 

Uppskattad sannolikhet: 3  Uppskattad konsekvens: 4 

Figur 26. Team Sportias lager. Figur 27. Hög brandbelastning i lagret. 

Figur 28. Figuren visar den höga brandbelastning som finns i 

Team Sportias butik. 
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7.4 Brand i personal-/förrådsutrymme plan -1 

Vid platsbesöket var korridoren i anslutning till ett personal-/ förrådsutrymmet på plan -1 

belastat med mycket brännbart material. Detta utgjordes av madrasser, täcken, julpynt och 

annat dylikt material, se Figur 29-30 nedan. En brand skulle kunna starta i angränsade 

pentry av glömd platta, elfel i kaffebryggare eller liknande. Vid besöket var ett diskställ i 

plast placerat ovanpå plattorna. Plattorna hade visserligen timer men placeringen av 

diskstället utgör ändå en möjlig brandkälla. En brand där skulle medföra stor effekt- och 

rökutveckling lokalt men medföra mindre konsekvenser för de publika delarna. Korridoren 

med hög brandbelastning är efter ombyggnationen ingen formell utrymningsväg men är 

ändå försedd med vägledande skyltning. Detta skulle förmodligen medföra att personer 

använder denna väg vid utrymning. Korridoren var väldigt smal på grund av olämplig 

placering av förrådsmaterialet vilket skulle försvåra utrymningen. 

Uppskattad sannolikhet: 4  Uppskattad konsekvens: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Brand i restaurang plan 3 

På plan 3 finns det enda riktiga restaurangköket i PUB-huset. Vid platsbesöket var hela plan 

3 under ombyggnation och relativt tomt på inredning. Efter ombyggnationen kommer hela 

planet att fyllas med heminredning vilket innebär hög brandbelastning. En brand skulle 

kunna uppstå i köket, till exempel i fritösen, eller av elfel i kyl, frys eller andra köksmaskiner. 

Vid besöket när det inte fanns några affärer på våningsplan 3 och det därmed inte vistades så 

mycket människor där, skulle konsekvenserna av en brand i köket förmodligen bli små. I 

framtiden när brandbelastningen ökar, kommer konsekvenserna också att bli betydligt 

större. Dock bidrar Ansulex-systemet till att minska konsekvenserna av eventuell brand i 

fritös eller på stekbord. Placeringen på våningsplan 3 medför också att resterande 

våningsplan inte skulle påverkas nämnvärt av en brand där. 

Uppskattad sannolikhet: 4  Uppskattad konsekvens: 1 

Figur 29. Hög brandbelastning på grund av att 

hotellet förvarar madrasser och dylikt i korridoren. 

Figur 30. Begränsad framkomlighet på grund av 

förvaring i korridoren. 
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7.6 Brand i frisörsalong plan -1 

Centralt placerat på plan -1 finns en frisörsalong med tillhörande hudvårdssalong. Skulle en 

brand starta här finns risk för snabb brandgasspridning upp genom atriet. I salongen 

används och säljs en del kemikalier och varor som skulle kunna vara extra känsliga vid 

brand. Det används också en del elektriska apparater såsom plattänger, hårfönar och 

värmehuvar som skulle kunna ge upphov till en brand. På grund av de brandkänsliga 

produkterna som återfinns här skulle brandförloppet kunna bli allvarligt. Dock är mängden 

varor begränsad och separerad från de elektriska apparaterna. Spridningsrisken anses även 

vara låg och konsekvensen bedöms därför bli måttlig.  

Uppskattad sannolikhet: 2  Uppskattad konsekvens: 3 

 

7.7 Brand i personalrum plan 2 

I anslutning till en klädbutik på plan 2 finns ett litet lagerutrymme där personalen även ställt 

ett skrivbord med dator. En brand skulle kunna uppkomma i personalutrymmet på grund 

av datorfel eller liknande men skulle förmodligen inte få någon stor konsekvens då 

utrymmet är sprinklat och försett med en rökdetektor. 

 

Uppskattad sannolikhet: 2  Uppskattad konsekvens: 1 

 

7.8 Brand i café plan 1 

I anslutning till entrén från Hötorget ligger ett café med tillhörande serveringsyta. Detta är 

placerat på plan 1 där många personer vistas. Det finns inget stort kök i anslutning till caféet 

men elektrisk köksutrustning förekommer. Denna kan utgöra en möjlig brandkälla. En brand 

skulle kunna blockera den stora utrymningsvägen mot Hötorget, men brandbelastningen är 

låg och skulle förmodligen begränsa branden.  

Uppskattad sannolikhet: 1  Uppskattad konsekvens: 2 
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7.9 Sammanvägning 

Figuren nedan sammanfattar de sammanvägda uppskattningarna av sannolikhet och 

konsekvens för de scenarier som tagits upp. Vid sammanvägningen har sannolikhet och 

konsekvens ansetts väga lika och scenarierna med högst staplar har därför utretts vidare. 

 

Figur 31. Figur över sammanvägda sannolikheten och konsekvensen för samtliga scenarier. 

 

De händelser som har utretts vidare är de med en stor sannolikhet, men som också kan 

innebära stora och allvarliga konsekvenser. Scenarierna som har undersökts vidare är brand 

i huvudentrén mot Hötorget, i Team Sportias förråd samt i Team Sportias försäljningslokal. 

Valet av dessa händelser grundar sig i den sammanvägda uppskattningen av sannolikhet 

och konsekvens, se Figur 31. Att scenarier på plan -1 och plan 0 bedömts som allvarligare 

beror både på att en brand på dessa plan kan drabba hela byggnaden på grund av snabb 

brandgasspridning. 

I nästa avsnitt beskrivs det händelseträd som tagits fram gemensamt för alla scenarier och i 

avsnitt 9-11 utreds de tre valda scenarierna var för sig. 
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8 Händelseträd 

Eftersom skyddssystemen som ska förhindra att kritiska förhållanden uppstår till följd av 

brand i PUB-huset är sammanfallande för de olika scenarierna har ett gemensamt 

händelseträd tagits fram för att utreda sannolikheter och konsekvenser. I händelseträdet som 

använts ingår sprinklersystem, brandgasventilation och detektion. Tanken med 

händelseträdet är att på ett tydligt sätt definiera och utreda vilka delscenarier som kan 

inträffa och vilken sannolikhet de har givet att en brand uppkommer. Utifrån detta kan 

sedan kritiska parametrar och förhållanden bestämmas och värderingar göras. Då en 

bestämd konsekvens utreds, till exempel antal döda vid en given händelse, görs värderingen 

ofta i form av en FN-kurva. Eftersom denna rapport analyserar förhållanden som inte 

bestämt måste leda till en och samma konsekvens, har värderingen istället sammanställts i 

ett skriftligt resonemang.  

I beräkningarna har branden alltid analyserats utifrån sämsta möjliga placering med 

avseende på detektion och sprinkleraktivering, detta för att beräkningarna ska vara 

konservativa. Direkt detektion har definierats som att alla de närmaste detektorerna 

aktiverar felfritt och fördröjd detektion som att detektorn närmast branden felfungerar, men 

att de efter denna fungerar. Detta har valts som definition eftersom detektorerna inte är 

sammankopplade och sannolikheten att två separata detektorer ska felfungera samtidigt är 

mycket liten. Tillförlitligheten för rökdetektorer är hämtad från Johansson [Johansson, 1999]. 

Angående sprinklersystemets funktion har definitionen valts att antingen fungerar alla 

sprinklers felfritt eller så felfungerar hela systemet, alltså ingen sprinkler aktiverar. Detta 

anses rimligt då hela sprinklersystemet är sammankopplat och det ofta kopplas från vid 

reparationer eller ombyggnationer. Tillförlitligheten för ett automatiskt sprinklersystem i 

allmänna byggnader är hämtat från Malm & Petterson där det anges att systemet inte släcker 

eller begränsar branden i 12 % av fallen [Malm & Petterson, 2008]. Brandgasventilationen har 

antagits antingen fungera helt felfritt eller inte fungera alls. Vidare har antagandet gjorts att 

tilluften är tillräcklig eftersom de tre huvudentréerna öppnas automatiskt då 

brandgasventilationen aktiveras. Data om tillförlitligheten för mekanisk brandgasventilation 

har varit svårare att hitta, men för att få en fingervisning om vilka delscenarier som är mest 

troliga har felfrekvensen av författarna uppskattas till cirka 5 %. 
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Figur 32. Händelseträd som ligger till grund för samtliga scenarier. Detta resulterar i åtta delscenarier som 

utreds separat. 
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9 Scenario 1. Brand vid huvudentré mot Hötorget 

Ett av scenarierna som togs fram för vidare analys är brand innanför entrén mot Hötorget. I 

detta avsnitt ges först en beskrivning av förutsättningarna för scenariot. Efter detta utreds 

vad som händer då sprinklersystem, brandgasventilation samt detektionssystem felfungerar 

respektive fungerar för att fastställa när kritiska förhållanden uppstår. Sedan bestäms 

aktuella utrymningstider med hjälp av simuleringar i Simulex. Till sist sammanställs detta i 

de åtta delscenarierna och slutsatser dras om säker utrymning kan ske vid givna 

förhållanden. 

9.1 Beskrivning   

Innanför entrén mot Hötorget anordnas ofta utställningar av diverse slag. Vid platsbesöket 

bestod utställningen av en monter med kläder från Beckmans designhögskola. En 

stålställning klädd med plywood hade ställts upp där kläderna var upphängda, se Figur 33. I 

montern fanns även 12 stycken TV-apparater placerade. Den sammanlagda arean av 

plywood uppskattades till cirka 50 m2 vilket innefattar både framsidan som syns i figuren 

nedan, samt den likartade baksidan.  

Figur 33. Montern som står uppställd i entrén. Baksidan är i princip likadan. Hela montern, fram och baksida, 

innefattar 12 stycken sektioner med en TV-apparat i varje sektion.  

9.2 Motivering av scenario 

Entrén mot Hötorget är en av de mest använda i PUB-huset. En brand innanför denna skulle 

sannolikt begränsa eller helt utesluta utrymning genom denna utgång. Området innanför 

entrén är också en naturlig mötesplats och en vanlig uppehållsplats för personer i huset. Då 

många människor befinner sig i området och eftersom entrén är den största och en av de 

mest sannolika utrymningsvägarna för plan 0, bedöms en brand där vara av stort intresse för 

rapporten. Figur 34 visar var på plan 0 utställningarna vanligtvis placeras. 
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Figur 34. Området där utställningarna vanligtvis placeras markerat på plan 0. 

9.3 Sprinklersystem felfungerar 

Sprinklersystemets uppgift är att begränsa eller helt släcka branden och det är därför av stort 

intresse att utreda vad som händer om det felfungerar. Då sprinklersystemet felfungerar 

antas att ingen sprinkler utlöser, detta eftersom hela sprinklersystemet ofta kopplas bort vid 

hantverksarbete och liknade. I denna rapport har det antagits att när den första sprinklern 

aktiverar begränsas branden och effektutvecklingen fortlöper konstant på uppnådd effekt. 

Eftersom sprinklersystemet kommer att styra effektutvecklingen så kommer även 

detektionstid, siktförhållanden, strålning, temperatur och brandgaslager att påverkas av 

huruvida sprinklersystemet fungerar eller inte. I detta avsnitt presenteras 

effektutvecklingskurvan om sprinklersystemet felfungerar. Brandgaslager, siktförhållanden, 

strålning och temperatur utreds i avsitt 9.5 och 9.6 i samband med brandgasventilationen. 

9.3.1 Effektutveckling  

Då typen av utställning i entrén varierar har en dimensionerande brand valts. Bränslet har 

antagits vara träpallar, vilka är vanliga att använda som grundplatta för diverse 

utställningar. I Initial fires finns en effektutvecklingskurva från försök då en stapel av 

träpallar utgör bränsle [Särdqvist, 1993]. Stapeln har en höjd på cirka 1,2 meter och 

träpallarnas kvadratiska area är cirka 1,5 m2. Ur experimentet har tillväxthastigheten 
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beräknats och en maximal effektutveckling utlästs, se Bilaga C. I Bilaga C finns även 

beräkningar som visar att en brand i montern är i samma storleksordning som den 

dimensionerande branden. Beräkningarna ger α-värdet fast, 0,047 kW/s2 samt en maximal 

effektutveckling på 3,7 MW. Tiden det tar att uppnå denna maximala effektutveckling har 

beräknats till cirka 5 minuter. Den framtagna effektutvecklingskurvan visas i Figur 35 och 

mer detaljerade beräkningar visas i Bilaga C. Det konservativa antagandet att 

avsvalningsfasen inte påbörjas förrän alla människor utrymt har även gjorts.  

 
Figur 35. Framtagen effektutvecklingskurva då sprinklersystemet felfungerar. Maximal effektutveckling blir i 

detta fall 3,7 MW och erhålls efter cirka 5 minuter. 

9.4 Sprinklersystem fungerar 

Då sprinklersystemet fungerar kommer branden och därmed effektutvecklingen att 

begränsas. Detta kommer att förbättra de förhållanden som råder med avseende på 

utrymning, eftersom både strålningen från flamman blir mindre och produktionen av 

brandgaser minskar. Utredning av brandgaslager, strålning och siktförhållanden då 

sprinklersystemet aktiverar görs nedan i samband med brandgasventilation, avsnitt 9.5 och 

9.6. 

9.4.1 Effektutveckling  

Antagandet som gjorts är att då sprinklersystemet fungerar så begränsas effektutvecklingen 

när den första sprinklern aktiverar och förblir konstant efter detta. För att beräkna tiden till 

sprinkleraktivering har programmet DetactQS använts, se Bilaga B. Programmet gav en tid 

till sprinkleraktivering på cirka 2,5 minuter. För indata se Bilaga C. Detta ger en 

effektutvecklingskurva enligt Figur 36, med en maximal effektutveckling på cirka 1,1 MW. 

För att förtydliga begränsningen som sprinkleraktivering medför finns även 

effektutvecklingskurvan utan sprinkleraktivering med i figuren, se streckad linje. 
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Figur 36. Effektutveckling då sprinklersystemet fungerar. Maximal effektutveckling blir i detta fall 1,1 MW 

och erhålls efter cirka 2,5 minuter. Den streckade kurvan visar effektutvecklingen utan sprinkleraktivering. 

9.5 Brandgasventilation felfungerar 

Brandgasventilationen i byggnaden består av tre fläktar som tillsammans har en kapacitet på 

125 m3/s. Då brandgasventilationen felfungerar kommer brandgaserna att spridas i 

byggnaden istället för att ventileras ut. Kritiska förhållanden kan då uppstå på grund av 

brandgaslagrets höjd eller strålning från detta. Fördelas brandgaserna mer jämnt, vilket ofta 

inträffar när sprinkleraktivering sker, kan sikten nedsättas så att säker utrymning försvåras. 

Simuleringar och handberäkningar då brandgasventilationen inte fungerar finns nedan. 

9.5.1 Brandgaslager  

Brandgaserna som bildas från branden är varmare och därmed lättare än den omgivande 

luften och kommer därför stiga och bilda ett brandgaslager som sträcker sig från taket och 

nedåt. Vid platsbesöket var utställningen placerad i relativt nära anslutning till atriet. Detta 

innebär att en stor del av brandgaserna som bildats förmodligen kommer att spridas upp i 

atriet och vidare upp till ljusgården, även då brandgasventilationen inte fungerar.  

För att beräkna hur fördelningen av brandgaser kan tänkas ske i en lokal av PUB-husets 

karaktär skulle en simulering i ett CFD-program vara mest lämpad. Då ett CFD-program inte 

varit möjligt att använda i denna rapport har andra metoder varit nödvändiga. För att få en 

uppfattning om hur situationen på plan 0 blir har två simuleringar i CFAST gjorts, en med 

antagandet att inga brandgaser kan lämna våningsplanet och en med en öppning uppåt där 

brandgaser kan färdas upp. CFAST är en tvåzonsmodell som inte är lämpad för stora och 

komplexa geometrier och resultaten bör därför användas med försiktighet.  

För att få en uppfattning om de värsta tänkbara förhållanden som kan komma att uppstå på 

plan 0 har alla brandgaser antagits stanna på planet och ett brandgaslager uppkommer 

därmed. Detta har simulerats i CFAST och handberäkning har gjorts för att verifiera 

simuleringen.  
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Figur 37 visar brandgaslagrets höjd då våningsplanet är avskiljt från atriet. Där kan utläsas 

att brandgaserna når den kritiska nivån på 2,1 meter efter cirka 8,3 minuter. Detta är en grov 

uppskattning som endast uppkommer om alla brandgaser stannar kvar på plan 0 och inte 

stiger upp genom atriet.  

 
Figur 37. Brandgaserna når en kritisk nivå på 2,1 meter efter cirka 8,3 minuter om inga brandgaser stiger upp 

genom atriet. 

 

Om temperaturen i rummet överstiger 80 °C anses tillfredställande utrymning inte vara 

möjlig [Boverket, 2008]. Ur Figur 38 går att utläsa att temperaturen endast ökar 5 °C under 

hela det simulerade förloppet. Därmed kommer utrymning inte begränsas av att 

temperaturen i rummet blir för hög. 
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Figur 38. Temperaturen under brandgaslagret ökar enbart marginellt under simuleringen då plan 0 är avskilt 

från övriga våningsplan. 

 

Antaget att inga brandgaser stiger upp i atriet utan stannar på plan 0, skulle Yamana-

Tanakas rökfyllnadskorrelation ge ett brandgaslager på 3,5 meter efter cirka 5 minuter, se 

Bilaga C. Vid denna tid slutar tillväxtfasen och denna har därför använts för att 

rökfyllnadskorrelationen endast är giltig i tillväxtfasen. Simuleringen ovan visar att 

brandgaslagret har nått en nivå på 3,2 meter efter cirka 5 minuter vilket kan anses 

överensstämma relativt väl.  

I den andra simuleringen finns en öppning i taket på plan 0 där brandgaserna kan färdas 

upp. Detta för att få mer verklighetstrogna resultat. Figur 39 visar att då brandgaserna ges 

möjlighet att stiga upp och färdas bort från plan 0 stabiliseras brandgaslagret på en höjd av 

2,4 meter. Därmed uppstår inga kritiska förhållanden på grund av ett för lågt brandgaslager 

på plan 0. Simuleringen visade även att strålningen från brandgaslagret inte når kritiska 

nivåer. 
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Figur 39. Brandgaslagret stabiliseras efter cirka 5 minuter på 2,4 meters höjd. 

 

Då sprinklersystemet aktiverar kyler vattnet brandgaserna. Dessa blir, på grund av 

kylningen samt turbulensen som skapas av vattnet från sprinklern, omblandade i rummet 

och ett väldefinierat brandgaslager uppstår inte. Tvåzonsmodeller är därmed inte giltiga och 

inga beräkningars har därför utförts med hjälp av dessa. Då sprinklersystemet begränsar 

effektutvecklingen kommer branden att avge en mindre mängd brandgaser än då sprinklern 

felfungerar och därmed blir utrymningsförhållandena bättre. 

 

9.5.2 Strålning 

Om strålningsintensiteten mot en person i lokalen övertiger 2,5 kW/m2 anses tillfredställande 

utrymning inte vara möjlig.[Boverket, 2008] Detta kan vara både strålning från ett 

brandgaslager, men även strålning från själva branden. Strålning från brandgaslagret har 

simulerats i CFAST när plan 0 är skiljt från atriet och övriga plan, som sedan har verifierats 

med handberäkningar. Dessutom har handberäkningar gjorts för strålning från flamman.  

Figur 40 visar att strålningsintensiteten från brandgaslagret inte överstiger 2,5 kW/m2 i denna 

simulering och därmed har bedömningen gjorts att inga kritiska förhållanden uppstår med 

avseende på strålning från brandgaslagret. Eftersom detta är en konservativ förenkling blir 

förhållandena sannolikt bättre i verkligheten.  
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Figur 40. Strålningen mot en person på plan 0 når under den simulerade tiden inte den kritiska nivån på 2,5 

kW/m2.  

 

När sprinkler aktiverar i utrymmet kommer effektutvecklingen begränsas och 

strålningsintensiteten bli lägre. Eftersom kritiska strålningsnivåer inte uppkommer i 

simuleringen då sprinkler inte fungerar är beräkningar för strålning då sprinklersystemet 

fungerar ej nödvändiga. Det konstateras bara att kritiska strålningsnivåer från 

brandgaslagret inte kommer att påverka utrymningen.  

Det brandgaslager som enligt handberäkningarna skulle bildas om alla brandgaser stannade 

på plan 0 skulle ha en temperatur på cirka 200 °C om all energi från branden gick till att 

värma brandgaslagret, se Bilaga C. Detta kan jämföras med simuleringens maximala 

temperatur på 140 °C. Denna skillnad beror sannolikt på att handberäkningarna inte tar 

hänsyn till några värmeförluster och därmed ger en maximal temperatur och en maximal 

tjocklek på brandgaslagret.  

Strålningen från ett sådant brandgaslager blir enligt handberäkningar 2,42 kW/m2. Detta 

hamnar nära gränsvärdet på 2,5 kW/m2. Jämförs detta värde med simuleringens maximala 

strålningsintensitet på cirka 0,7 kW/m2 märks en stor skillnad. Denna skillnad följer av att 

temperaturen blir den absolut maximala i handberäkningen ovan.  

Med dessa konservativa antaganden skulle alltså gränsvärdena för kritiska förhållanden inte 

överskridas efter 5 minuter på plan 0. Värdena för strålning från handberäkningarna är dock 

såpass nära gränsvärdena att detta sätts till kritisk tid på grund av strålning. 

Om en brand uppstår innanför Hötorgsentrén finns risk att denna utgång blockeras på 

grund av strålning från flammorna. Människor skulle förmodligen välja en annan utgång 

även om strålningen från flamman inte är kritisk, men för att styrka att denna 

utrymningsväg verkligen blockeras har strålningsberäkningar gjorts. De avstånd från 
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branden där kritiska förhållanden uppstår på grund av strålning från flamman då 

temperaturen uppgår till 1373 K redovisas i Tabell 2 . Beräkningar av detta återfinns i  

Bilaga C.   

Tabell 2. Beräknade avstånd till givna strålningsintensiteter. Strålningsintensiteten 2,5 kW/m2 är gränsvärdet 

för långvarig exponering medan strålningsintensiteten 10 kW/m2 är gränsvärdet för kortvarig exponering. 

Fast 

effektutveckling 

Tid  Avstånd till 

2,5 kW/m2  

Avstånd till 10 

kW/m2  

Temp 1373[K] 100 s (1,7 min) 4,6 m 2,2 m 
 200 s (3,3 min) 7,3 m 3,4 m 
 300 s (5,0 min) 8,6 m 3,9 m 

 

Beräkningarna och tabellen visar att redan i ett tidigt skede av brandförloppet krävs ett stort 

avstånd från brandkällan för att en person skall kunna ta sig förbi. Passagen mellan 

brandkällan och vägg för att ta sig till utgången är cirka 4 meter. Teoretiskt finns en 

möjlighet att ta sig förbi då intensiteten ligger på 2,5 kW/m2 då detta är gränsvärdet för 

långvarig exponering. Dock är 2,5 kW/m2 rekommendationen i BBR [Boverket, 2008] 

gällande gränsvärde för personer under utrymning och denna gräns har därför använts. 

Redan efter 1,7 minuter krävs ett avstånd på 4,6 meter vilket är längre än tillgängligt 

avstånd. Beräkningar har även gjorts för en lägre flamtemperatur, men också dessa visade att 

avståndet till kritiska förhållanden snabbt blir för långa. Besluts- och reaktionstid för 

personer som ser branden samtidigt som det finns ett talat meddelande bör enligt 

rekommendation i Brandskyddshandboken [Brandteknik, 2005] uppgå till 1 minut. Därmed 

bedöms utrymningsvägen vara helt otjänlig i händelse av brand innanför entrén och 

personerna som befinner sig på plan 0 måste välja en av de andra utrymningsvägarna på 

våningsplanet. 

9.5.3 Siktbarhet och toxicitet 

Siktbarhet och toxicitet är beroende av vilket material det är som brinner. Branden i detta 

scenario är träpallar som utsöndrar vissa toxiska ämnen vid förbränning. Beräkningarna för 

toxiciteten är komplicerade och eftersom utställningarna i entrén ofta byts ut är materialet 

inte alltid trä. Toxiciteten sammanfaller dock ofta med brandgaslagrets höjd [Brandteknik, 

2005] och har därför inte kvantitativt beräknas i detta fall.  

Beräkningar för siktbarhet visar att kritiska förhållanden, det vill säga en siktbarhet under 10 

meter, [Boverket, 2008] uppstår efter cirka 6 minuter på plan 0 då sprinklern inte fungerar, se 

Bilaga C. Dessa beräkningar bygger på att allt som förbränns stannar på plan 0 och där blir 

väl omblandat, vilket sannolikt inte skulle vara fallet i ett verkligt förlopp. Brandgaserna 

skulle istället förmodligen vara tätare uppe vid taket och även färdas upp genom atriet. 

Tiden till kritiska förhållanden för siktbarhet på plan 0 anses därmed vara mycket 

konservativ.  
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Om sprinkler aktiverar i utrymmet kommer brandgaserna att blandas om och 

siktförhållanden att förändras. Beräkningar för siktbarhet visar att kritiska förhållanden, det 

vill säga en siktbarhet under 10 meter, uppstår efter cirka 11 minuter på plan 0 då 

sprinklersystemet fungerar, se Bilaga C. Även dessa beräkningar bygger på att allt som 

förbränns stannar på plan 0. Tiden till kritiska förhållanden för siktbarhet på plan 0 anses 

därmed även i detta fall vara konservativ.  

9.5.4 Stigande brandgaser 

Ett mer troligt förlopp är att brandgaserna från branden blir så varma att de stiger upp i 

atriet. För att få en uppfattning om vilken temperatur brandgaserna uppnår samt på vilket 

sätt de kan tänkas spridas har en simulering av hela byggnaden gjorts i CFAST. Dessutom 

har en handberäkning gjorts för att se vilken temperatur brandgaserna har när de når atriets 

kant. Beräkningarna har gjorts för effektutvecklingskurvan när sprinkler inte aktiverar.  

Simuleringen i CFAST som har gjorts på hela byggnaden, visas i Figur 41 nedan. Som 

figuren visar är atriet sammankopplat med alla våningsplan i byggnaden, samt med 

ljusgården.  

Figur 41. I denna simulering tilläts brandgaserna att färdas uppåt genom atriet. 

På grund av osäkerheterna i modellen har den simulerade tjockleken av brandgaslagret på 

de ovanliggande planen inte bedömts ge relevanta resultat och har därför heller inte 

studerats vidare. Däremot kan en simulering med CFAST ge en bra fingervisning om hur 

temperaturen i brandgaserna förändras med höjden. Resultatet från simuleringen som visar 

hur temperaturen på de olika våningsplanen förändras i brandförloppet visas i Figur 42. 

Temperaturen som anges är den temperatur som programmet anger för brandgaslagret. 

Temperaturen som programmet beräknat för den kalla zonen under brandgaserna 

förändrades ej nämnvärt. Temperaturen på plan -1 förändras ej och har därför inte tagits 

med i Figur 42.  
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Figur 42. Brandgasernas temperatur sjunker med stigande höjd i atriet. Maximala temperaturen uppgår  

till 120 °C på plan 0. 

 

Resultatet av denna simulering visar att brandgaserna snabbt svalnar och att stigkraften 

minskar ovanför plan 1. Därmed dras slutsatsen att en ytterst liten mängd brandgaser 

kommer att nå plan 2 och 3. Då CFAST är en tvåzonsmodell är det tveksamt hur väl 

simuleringarna från detta program stämmer överens med verkligheten. Därmed bör 

resultaten användas med försiktighet. 

Beräkningar med hjälp av Alperts ceilingjet-korrelation visar att brandgaserna i bildad 

ceilingjet håller en temperatur på cirka 70 °C då de når atriets kant, se Bilaga C. Detta 

innebär att de sannolikt fortsätter att stiga upp genom atriet istället för att stanna på plan 0. 

Från atriet kan de fortsätta att stiga hela vägen till ljusgården eller spridas vidare till de 

ovanliggande planen. Dessa beräkningar ger en maximal temperatur för brandgaserna samt 

antar att brandgaserna färdas direkt till atriets kant. I ett verkligt förlopp skulle brandgaser 

först spridas ut på plan 0 och svalna för att sedan närma sig atriet. Detta gör att spridningen 

förmodligen kommer bestå av en kombination av spridning på plan 0, upp genom atriet och 

till ovanliggande plan.  

9.6 Brandgasventilation fungerar 

Brandgasventilationens huvudsakliga uppgift är att ventilera ut producerade brandgaser vid 

en brand för att ge bästa möjliga miljö vid utrymning. Brandgasventilationens funktion har 

utretts genom att beräkna om fläktarnas kapacitet är tillräcklig. Beräkningsgången som 

använts redovisas i Bilaga B och antar konstant effektutveckling samt tar hänsyn till 

konvektion till omgivande byggnadsdelar. Höjden där brandgaslagret stabiliseras har 

itererats fram och resultaten diskuteras nedan. Då effektutvecklingen beror av om 

sprinklersystemet fungerar eller inte, måste dessa scenarier utredas separat.  
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9.6.1 Sprinklersystem felfungerar 

Den maximala effektutvecklingen uppgår i detta scenario till 3,7 MW. Branden är placerad 

på övre delen av plan 0 och höjden till ljusgårdens början uppgår till cirka 12,5 meter. Med 

den maximala effektutvecklingen och genom iterering har höjden till brandgaslagret när det 

stabiliseras beräknats till cirka 18 meter. Brandgaslagret som bildas kommer alltså inte att nå 

nedanför ljusgården och kommer därmed inte påverka personer i varuhuset.  

9.6.2 Sprinklersystem fungerar 

Då sprinklersystemet fungerar kommer effektutvecklingen att begränsas och bli mindre än 

en tredjedel av den som anges när sprinklersystemet felfungerar. Då resten av parametrarna 

är konstanta kan slutsatsen dras att det inte heller i detta fall kommer att bildas något 

brandgaslager nedanför ljusgården. 

9.7 Direkt/fördröjd detektion 

Detektionstiden kommer att påverka hur snabbt branden upptäcks och därmed hur snabbt 

utrymningen kan påbörjas för de personer som inte ser branden, alltså varseblivningstiden. 

Tid till detektion av två detektorer kommer att styra när brandgasventilationen aktiverar. 

För beräkningar av tid till detektoraktivering har programmet DetactQS använts. Varje 

detektor antas täcka en yta av 200 m2. Butiker större än 80 m2 måste dock ha minst två 

detektorer och verkningsytan kan därför bli mindre.  

9.7.1 Detektionstid 

Det har här utretts hur lång tid som fortgår innan detektion sker. Huruvida 

sprinklersystemet fungerar påverkar effektutvecklingskurvan och kan därmed också 

påverka tiden till detektion. Det finns alltså två parametrar från händelseträdet som kommer 

att påverka detektionstiden, dels sprinklersystemet och dels huruvida den närmaste 

detektorn fungerar. Indata i DetactQS finns i Bilaga C och resultaten presenteras i Tabell 3 

nedan. 

Tabell 3. Resultat av beräkningar i DetactQS. Tabellen visar tiden till en respektive två detektorer  

aktiverar. 

Sprinklersystem Detektion Tid till en 

detektor 

aktiverar 

Tid till två 

detektorer 

aktiverar 

Fungerar Direkt 44 s (0,7 min) 44 s (0,7 min) 

Fungerar  Fördröjd 52 s (0,9 min) 52 s (0,9 min) 

Fungerar INTE Direkt 44 s (0,7 min) 44 s (0,7 min) 

Fungerar INTE Fördröjd 52 s (0,9 min) 52 s (0,9 min) 
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Eftersom avståndet till första och andra detektorn är lika stort både vid direkt- och fördröjd 

detektion aktiverar första och andra detektorn samtidigt i båda fallen, se Bilaga C för 

detektorplacering. Sprinklern aktiverar först efter 2,5 minuter och kommer därför inte att 

påverka detektoraktiveringen. 

9.8 Sammanfattning av beräknade tider 

Hur brandgasventilationens, sprinkler- och detektionssystemets funktion påverkar tiden till 

kritiska förhållanden har utretts ovan. För att få en bättre översikt har den kortaste tiden till 

kritiska förhållanden i respektive delscenario sammanställts i Tabell 4 nedan. Där finns även 

tid till brandgasventilation och sprinklersystem aktiverar. De kritiska tiderna har beräknats 

för aktuella delar av byggnaden enligt resonemang i tidigare avsnitt. För närmare utredning 

och jämförelse med utrymningstiden hänvisas läsaren till avsnitt 9.10. 

Tabell 4. Sammanfattning av tiden till aktivering av sprinkler och brandgasventilation samt kritiska 

förhållanden för de åtta delscenarier som definierats i händelseträdet. 

Delscenario Sprinkleraktivering  Brandgasventilation  Kritiska 

förhållanden  

1 2,5 min 0,7 min - 

2 2,5 min 0,9 min - 

3 2,5 min - Plan 0: 11 min 

4 2,5 min - Plan 0: 11 min 

5 - 0,7 min - 

6 - 0,9 min - 

7 - - Plan 0: 5 min 

8 - - Plan 0: 5 min 
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9.9 Utrymning 

I Tabell 5 nedan visas tiden för utrymning för plan 0 vid direkt respektive fördröjd detektion. 

Endast tiden för detta plan har bedömts relevant eftersom plan -1, 1, 2 och 3 enligt 

simuleringar och beräkningar påverkas begränsat av den dimensionerande branden. 

Simuleringar i Simulex har gett besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid. Till denna har 

varseblivningstiden adderats vilket ger utrymningstiden. För beräkningar av 

utrymningstiden, se avsnitt 12. Vid simuleringar av utrymningen i detta scenario har 

Hötorgsentrén antagits vara obrukbar och besökare har tvingats använda de andra 

utrymningsvägarna. Allmänt har besökarna använt den närmast tillgängliga 

utrymningsvägen men styrning av personer har gjorts i de fall då en annan utrymningsväg 

ansetts mer trolig. Vidare har antagandet gjorts att personer är säkra så fort de når nästa 

brandcell. Detta innebär till exempel att de anses vara utom fara när de når trapphuset.   

  Tabell 5. Utrymningstid vid direkt respektive fördröjd detektion på plan 0. 

 Direkt detektion  Fördröjd detektion  

Plan 0 3,2 min 3,4 min 

 

9.10 Sammanställning av delscenarier 

I avsnitten ovan har det utretts hur brandförloppet och tid till kritiska förhållanden påverkas 

av att olika system fungerar eller felfungerar. Därmed kan slutsatser dras om hur snabbt 

utrymningen måste ske i varje delscenario för att den ska anses vara tillfredställande. 

Utrymningstiden har beräknats med hjälp av Simulex och redovisats i avsnitt 9.9 ovan. I 

detta avsnitt har de beräknade tiderna till kritiska förhållanden jämförts med de beräknade 

utrymningstiderna för de berörda delarna av PUB-huset. Förutsättningar och antaganden 

har sammanställts nedan i korta drag och slutsatser om tillfredställande utrymning kan ske 

har dragits. Det finns även en sammanfattande tabell i avsnitt 9.10.9.  

9.10.1 Delscenario 1 

Detta delscenario är det mest troliga och innebär att både brandgasventilationen och 

sprinklersystemet fungerar, samt att detektion sker direkt. Sprinklersystemet kommer i detta 

fall att utlösas efter 2,5 minuter och begränsa effektutvecklingen på 1,1 MW. 

Brandgasventilationen kommer att aktivera efter 0,7 minuter och börja ventilera ut de 

bildade brandgaserna. Beräkningar har visat att brandgaserna inte kommer att sjunka så lågt 

att de påverkar något våningsplan när brandgasventilationen fungerar. Brandgaslagret 

kommer istället att stabiliseras högt upp i ljusgården. Bedömningen har gjorts att inga 

kritiska förhållanden uppstår innan 0,7 minuter då brandgasventilationen aktiverar. 

Eftersom inga kritiska förhållanden uppstår i detta delscenario inom den simulerade tiden är 

utrymningstiden inte relevant. 
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9.10.2 Delscenario 2 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen och sprinklersystemet som ovan. Den 

enda skillnaden mot Delscenario 1 är att detektionen är fördröjd, vilket innebär att 

brandgasventilationen aktiverar efter 0,9 minuter istället för efter 0,7 minuter. Som i 

scenariot ovan bedöms inga kritiska förhållanden uppstå innan brandgasventilationen 

aktiverar och inte heller här uppstår kritiska förhållanden och utrymningstiden är därför inte 

av intresse. 

9.10.3 Delscenario 3 

I detta delscenario fungerar sprinklersystemet och detektionen sker direkt, däremot 

felfungerar brandgasventilationen. Detta innebär att effektutvecklingen kommer att 

begränsas till 1,1 MW, men att de producerade brandgaserna inte kommer ventileras ut, utan 

istället spridas ut i byggnaden. Då sprinkler aktiverar är en tvåzonsmodell inte giltig och 

beräkningar för att undersöka om kritiska förhållanden uppstår på grund av nedsatt sikt har 

därför gjorts. För att göra denna bedömning har det antagits att alla brandgaser stannar kvar 

och sprids ut på plan 0. Detta anses mycket konservativt då brandgaserna förmodligen 

kommer stiga upp genom atriet och även fördelas ut på övriga plan. Om det går att visa att 

det är säkert med avseende på sikt på plan 0 kan det anses vara säkert med avseende på sikt 

även på de andra planen då brandgaserna sprids. Dessa beräkningar har visat att kritiska 

förhållanden uppkommer efter 11 minuter på plan 0 där branden är placerad. 

Utrymningstiden för plan 0 uppgår till 3,2 minuter. Därmed kan berörda delar utrymmas 

säkert med ovanstående förutsättningar.   

9.10.4 Delscenario 4 

I detta delscenario fungerar sprinklersystemet, medan detektionen är fördröjd och 

brandgasventilationen felfungerar. Med samma resonemang som i Delscenario 3 är det 

kritiska förhållanden med avseende på sikt som är av intresse att utreda och denna tid blir 

densamma, 11 minuter. Det som skiljer scenarierna åt är detektionstiden och därmed 

kommer utrymningen att påbörjas senare. Simuleringar har visat att utrymningstiden för 

plan 0 uppgår till 3,4 minuter. Därmed kan berörda delar utrymmas säkert även i detta 

scenario. 

9.10.5 Delscenario 5 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen och detektion sker direkt, men 

sprinklersystemet felfungerar. Det innebär att effektutvecklingen kommer att tillväxa i cirka 

5 minuter för att sedan uppnå konstant effektutveckling på 3,7 MW. Brandgasventilationen 

kommer att aktivera efter 0,7 minuter och inga kritiska förhållanden bedöms uppstå innan 

dess. Brandgaserna kommer att ventileras upp genom atriet och kritiska förhållanden med 

avseende på sikt och strålning från brandgaslagret bedöms inte uppkomma innan utrymning 

skett. För att undersöka om brandgasventilationen är tillräcklig ur utrymningssynpunkt har 

beräkningar gjorts med konstant effektutveckling på 3,7 MW vilket kan anses konservativt. 

Då bildas ett brandgaslager uppe i ljusgården som inte påverkar personsäkerheten. Då 



50 

 

detektionen sker direkt blir varseblivningstiden 0,7 minuter och utrymningstiden för plan 0 

uppgår till 3,2 minuter. Därmed anses berörda delar kunna utrymmas säkert. 

9.10.6 Delscenario 6 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen, men sprinklersystemet felfungerar och 

detektionen är fördröjd. Den enda skillnaden från Delscenario 5 är alltså att 

varseblivningstiden kommer att bli 0,9 minuter istället för 0,7 minuter och 

brandgasventilationen kommer därmed att starta efter 0,9 minuter istället för 0,7 minuter. Då 

inga kritiska förhållanden bedöms uppstå inom 0,9 minuter kommer skillnaden mot 

Delscenario 5 vara att utrymningstiden blir längre. Den fördröjda detektionen innebär att 

utrymningstiden för de personer som befinner sig på plan 0 är 3,4 minuter. Därmed bedöms 

tillfredställande utrymning ske även för Delscenario 6. 

9.10.7 Delscenario 7 

I Delscenario 7 sker detektion direkt, men både sprinkler och brandgasventilation 

felfungerar. Detta innebär att effektutvecklingen inte kommer att begränsas utan uppgå till 

3,7 MW och att brandgaserna inte kommer att ventileras ut. Beroende på vilken temperatur 

brandgaserna har kan de spridas till olika våningsplan. En simulering i CFAST har gjorts på 

våningsplan 0 och den har visat att kritiska förhållanden på grund av att brandgaslagret når 

en kritisk nivå uppkommer efter 8,3 minuter. Simuleringen har kompletterats med 

konservativa handberäkningar för hela våningsplanet, vilka visar att strålningsintensiteten 

uppgår till 2,4 kW/m2 efter cirka 5 minuter. Siktberäkningar har gjorts där det antagits att 

brandgaserna sprids ut på hela plan 0 och dessa visar att kritiska förhållanden med avseende 

på sikt uppstår efter cirka 6 minuter. Att utrymma plan 0 tar 3,2 minuter. Därmed sker 

utrymning innan kritiska förhållanden uppstår och utrymningen kommer att kunna ske 

säkert. 

9.10.8 Delscenario 8 

I detta delscenario är detektionen fördröjd samtidigt som både brandgasventilationen och 

sprinklersystemet inte fungerar. Med samma resonemang som i Delscenario 7 kan 

brandgaserna i värsta fall stanna kvar på plan 0 och bilda ett brandgaslager när varken 

sprinklersystemet eller brandgasventilationen fungerar. Kritiska förhållanden uppkommer 

på samma sätt som i ovanstående scenario när sikten understiger 10 meter efter cirka 6 

minuter, på grund av ett för lågt brandgaslager efter 8,3 minuter samt på grund av strålning 

från brandgaslagret efter 5 minuter. Utrymningstiden för plan 0 uppgår till 3,4 minuter. 

Därmed kan säker utrymning ske även i detta delscenario. 
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9.10.9 Sammanfattande tabell 

 Tabellen visar att tillfredställande utrymning kan ske för alla åtta delscenarier. 

 

Tabell 6. Sammanställning av viktiga parametrar och bedöming om tillfredsställande utrymning kan ske. 

  

Del-

scenario 

Sprinkler-

aktivering  

Brandgas-

ventilation  

Kritiska 

förhållanden  

Utrymningstid 

 

Tillfreds-

ställande 

utrymning 

1 2,5 min 0,7 min - Plan 0: 3,2 min Ja 

2 2,5 min 0,9 min - Plan 0: 3,4 min Ja 

3 2,5 min - Plan 0: 11 min Plan 0: 3,2 min Ja 

4 2,5 min - Plan 0: 11 min Plan 0: 3,4 min Ja 

5 - 0,7 min - Plan 0: 3,2 min Ja 

6 - 0,9 min - Plan 0: 3,4 min Ja 

7 - - Plan 0: 5 min Plan 0: 3,2 min Ja 

8 - - Plan 0: 5 min Plan 0: 3,4 min Ja 
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10 Scenario 2. Brand i Team Sportias lager 

Det andra scenariot som utretts är brand i ett av lagren som ligger i anslutning till Team 

Sportias försäljningsutrymme på plan -1. I detta avsnitt ges först en beskrivning av 

förutsättningarna för scenariot. Efter detta utreds vad som händer då sprinklersystem, 

brandgasventilation samt detektionssystem felfungerar respektive fungerar för att fastställa 

när kritiska förhållanden uppstår. Sedan bestäms aktuella utrymningstider med hjälp av 

simuleringar i Simulex. Till sist sammanställs detta i de åtta delscenarierna och slutsatser 

dras om säker utrymning kan ske vid givna förhållanden. 

10.1 Beskrivning 

I anslutning till Team Sportias försäljningsyta på plan -1 finns ett kombinerat lager- och 

personalutrymme, vilket i fortsättningen kommer att benämnas som endast lager. Utrymmet 

har mycket hög brandbelastning i form av kläder, plast och annat som förvaras där, se Figur 

43. Dessutom är väggar och tak helt täckta med plywood.  

 
Figur 43. Hög brandbelastning i Team Sportias lagerutrymme. 

 

Placering av lagret på plan -1 visas i Figur 44 nedan. Dörren mellan lagret och 

försäljningslokalen antas stå öppen eftersom detta medför större konsekvens i händelse av 

brand och är därmed ett konservativt antagande.  
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Figur 44. Markering av Team Sportias lagerutrymme på plan -1 

 

I lagerutrymmet finns en övervåning, se Figur 45. Den nås av en trappa som även fungerar 

som utrymningsväg. Full takhöjd i lagret uppgår till 6 meter och undervåningens tak är 

placerat på halva höjden, 3 meter. Dörren mellan lagret och försäljningslokalen är 1,2 meter 

bred och 2,0 meter hög. 

 

Figur 45. Lagret med förenkling av öppning mot övervåning. 
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Eftersom Team Sportias försäljningsutrymme har en stor öppning till resten av plan -1 och 

oregelbundna geometrier finns, har förenklingar gjorts för att beräkningar av tid till kritiska 

förhållanden skulle vara genomförbara. Figur 48 visar de mått som använts vid simuleringar 

av scenariot. Vid samtliga beräkningar har dörren mellan lagret och försäljningsutrymmet 

antagits öppen.   

10.2 Motivering av scenario 

I lagret finns stora mängder brännbart material som skulle kunna medföra en stor brand. Till 

exempel är väggarna och taket klätt med plywoodskivor och många galgar och mycket 

kläder återfinns i utrymmet. Lokalen ligger på plan -1 nära atriet och därmed kan hela 

byggnaden komma att påverkas vid en brand i lagret. Lagerutrymmet är också en del av en 

utrymningsväg vilket gör scenariot extra intressant att utreda vidare. 

10.3 Sprinklersystem felfungerar 

Sprinklersystemets uppgift är att begränsa eller helt släcka branden och det är därför av stort 

intresse att utreda vad som händer om det felfungerar. I de fall när sprinklersystemet 

felfungerar antas att ingen sprinkler utlöser vilket anses rimligt då detta ofta är fallet vid till 

exempel hantverksarbete. Jämfört med då sprinklersystemet fungerar kommer en 

felfunktion av systemet att leda till att branden inte begränsas som avsett och kritiska 

förhållanden kommer att uppstå snabbare. Detta gäller brandgaslager, siktförhållanden, 

strålning samt temperatur. Framtagen effektutvecklingskurva beskrivs nedan medan 

beräkningar för sikt, strålning, temperatur och brandgaslager utreds närmare tillsammans 

med brandgasventilation i avsnitt 10.5 och 10.6. 

10.3.1 Effektutveckling  

Rummet har hög brandbelastning och liten öppning och branden kommer därmed 

förmodligen snabbt att bli ventilationskontrollerad. Då dörren till försäljningsytan står 

öppen är det den enda syretillgången för branden. Beräkningar har visat att den maximala 

effektutvecklingen som branden kan uppnå vid ventilationskontroll är 5,1 MW. För 

detaljerade beräkningar se Bilaga D. Den dimensionerande branden antas starta i kläder eller 

annat lagrat material i utrymmet och sedan spridas vidare till de brännbara väggarna. Den 

höga brandbelastningen och typen av material skulle sannolikt ge en snabb spridning till 

väggarna. För att motivera att branden kommer att bli ventilationskontrollerad har 

jämförelser gjorts med ett så kallat ”Room corner test” av plywood. Försöket visade att cirka 

35 m2 plywood klätt på väggar och i tak ger en maximal effektutveckling på 2 MW [NFPA, 

2002], se Bilaga D. Sammanlagd area på väggar och tak i lagret uppgår till mer än 200 m2 

plywood. Eftersom denna area är mer än 5 gånger så stor som den i försöket borde 

effektutvecklingen överstiga det beräknade värdet för den ventilationskontrollerade 

branden. Dessutom finns mycket annat lättantändligt, brännbart material i utrymmet. 

Bedömningen har därför gjorts att effektutvecklingen för den bränslekontrollerade branden 
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överstiger den ventilationskontrollerade. Av denna anledning kommer branden maximalt 

anta en effektutveckling på 5,1 MW.      

Tillväxtfasen antas följa en αt2-kurva. Tillväxthastigheten bedöms vara ultra fast med ett α-

värde på 0,19 kW/s2 [Karlsson Quintiere, 2000]. Detta värde gäller för de syntetmaterial där 

branden startar och på grund av den totala mängden lättantändligt material i utrymmet 

kommer spridning förmodligen ske snabbt. Med hjälp av αt2-kurvan beräknades tiden till 

maximal effektutveckling till cirka 2,7 minuter. Effektutvecklingskurvan i Figur 46 har 

använts som dimensionerande brand och gäller alltså då ingen sprinkler aktiverar. 

Avsvalningsfasen antas uppkomma efter alla personer utrymt och är därmed inte av 

betydelse för personsäkerheten. Branden antas fortgå på maximal effektutveckling, efter 

denna uppnåtts, under hela utrymningstiden. 

 
Figur 46. Effektutvecklingskurva vid ventilationskontrollerad brand. Den visar att maximal effektutveckling 

uppgår till 5,1 MW.  

10.4 Sprinklersystem fungerar 

I denna del utreds brandens utveckling då sprinklersystemet fungerar som avsett och 

därmed begränsar branden och förbättrar förhållandena för utrymning. Närmare utredning 

av siktberäkningar och brandgaslager görs i kommande avsnitt om brandgasventilation, 10.5 

och 10.6. 

10.4.1 Effektutveckling 

När sprinkler aktiverar i utrymmet kommer effektutvecklingen att begränsas. Genom att 

använda DetactQS har tiden till sprinklersystemet aktiverar beräknats. Detta sker vid 1,3 

minuter och därför begränsas den maximala effektutvecklingen till 1,1 MW och antas ligga 

konstant på detta värde därefter. För indata i DetactQS se Bilaga D. I figuren nedan visas 

effektutvecklingen vid sprinkleraktivering. Effektutvecklingen utan sprinkleraktivering finns 

även med för att visa sprinklersystemets påverkan. 
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Figur 47. Effektutveckling som kontrolleras av sprinkler till 1,1 MW efter cirka 1,3 minuter. 

10.5 Brandgasventilation felfungerar 

Brandgasventilationen i byggnaden består av tre fläktar som tillsammans har en kapacitet på 

125 m3/s. Nedan utreds vad följderna blir om ventilationen felfungerar. Kritiska förhållanden 

kan då uppstå på grund av brandgaslagrets höjd eller strålning från detta. Fördelas 

brandgaserna mer jämnt, vilket inträffar när sprinkleraktivering sker, kan sikten nedsättas så 

att säker utrymning förhindras. Simuleringar och handberäkningar då brandgaserna inte 

mekaniskt ventileras ut finns nedan. 

10.5.1 Brandgaslager 

För att uppskatta hur ett brandgaslager bildas och utbreds vid en brand i lagret har 

simuleringar i CFAST gjorts som sedan verifierats med handberäkningar. CFAST är en 

tvåzonsmodell vilket inte ger en helt korrekt bild över hur brandgaslagret byggs upp i 

lokalen. Team Sportias försäljningslokal är en öppen yta som är sammanbunden med hela 

plan -1. Egentligen är volymen för stor och geometrin för komplex för att en tvåzonsmodell 

ska ge en bra uppskattning. På samma sätt som nämnts tidigare i rapporten skulle en modell 

som till exempel CFD förmodligen vara bättre lämpad. Då ett sådant program inte har varit 

möjligt att använda i denna rapport har simuleringar ändå genomförts i CFAST. Detta för att 

få en bild av hur brandgaslagret kan byggas upp och vilken temperatur som kan uppnås. 

Simuleringarna bör givetvis användas med försiktighet men antas i den här rapporten vara 

tillräckligt korrekta för att bilda en uppfattning om tillfredställande utrymning kan ske från 

PUB-huset. Som nämnts tidigare har dessutom handberäkningar gjorts för att verifiera 

resultaten från simuleringen. 

För att få en så verklighetsförankrad bild som möjligt över situationen har 

försäljningslokalen delats in i fyra mindre delar vid simuleringen. Genom detta tas större 
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hänsyn till transporttiden av brandgaser i det stora utrymmet, se Figur 48. Den geometri som 

använts vid simuleringen visas i Figur 49 nedan. 

 
Figur 48. Försäljningsytans olika delar med de mått som använts vid simuleringen i CFAST. 

 
Figur 49. Geometri som byggts upp i CFAST. Team Sportia-lokalen har delats in i fyra delar för att ta bättre 

hänsyn till transporttid av brandgaser.  

 

Resultatet av simuleringen visar att den brandgasfria höjden har sjunkit till cirka 3,5 meter 

efter 3,3 minuter, se Figur 50. Därefter höjs brandgaslagret något för att sedan vara relativt 

konstant. Den kritiska höjden för att säkerställa tillfredställande utrymning i lokalen uppgår 

till 2,2 meter, se beräkning i Bilaga D.  
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Figur 50. Brandgaslagrets höjd som funktion av tiden i de olika delarna. Höjden stabiliseras på cirka 3,5 meter 

efter 3,3 minuter. 

 

Simuleringen visar alltså att inga kritiska förhållanden på grund av brandgaslagrets höjd 

kommer inträffa i försäljningsytan. Däremot kan brandgaserna spridas vidare på 

våningsplanet och dessutom vidare upp i atriet och ljusgården. Beräkningar har gjorts på hur 

sikten påverkas om brandgaserna sprids ut på hela plan -1. Mer om siktförhållanden finns 

under siktbarhet och toxicitet nedan och beräkningar visas i Bilaga D. Detta är ett 

konservativt antagande och övriga våningsplan kommer inte påverkas lika snabbt eller i 

samma utsträckning, eftersom brandgaserna i så fall måste färdas till atriet och sedan färdas 

vidare upp och spridas ut på ovanliggande plan. Är brandgaserna tillräckligt varma kommer 

de förmodligen främst att stiga hela vägen upp genom atriet och upp i ljusgården. Med detta 

som argument och eftersom giltiga simuleringar utan tillgång till CFD-modellering varit 

svåra att genomföra har bedömningen gjorts att kritiska förhållanden på övriga våningsplan 

inte uppstår innan utrymningen är genomförd. En förenklad simulering i CFAST där hela 

byggnaden ingår har också gjorts, vilken tyder på att resonemanget stämmer. Därmed har 

endast tiden till kritiska förhållanden i Team Sportias lokaler och på våningsplan -1 utretts 

vidare. 

 

Eftersom lagret är en utrymningsväg är det även av intresse att se när den blir obrukbar, 

alltså när kritiska förhållanden uppstår inne i lagret. Då dörren är öppen mot 

försäljningslokalen uppnås kritiska förhållanden i lagret på grund av ett för lågt 

brandgaslager efter drygt 1 minut, se Figur 51. Detta medför att utrymningsvägen vid denna 

tidpunkt blir obrukbar. Temperaturen i rummet kan också avgöra när utrymningsvägen blir 

obrukbar. För att tillfredställande utrymning ska kunna ske måste temperaturen i rummet 

understiga 80 °C [Boverket, 2008]. Denna temperatur uppnås efter cirka 2 minuter. Alltså blir 

utgången obrukbar tidigare på grund av att höjden till brandgaslagret blir kritisk. 
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Figur 51. Höjd till brandgaslager inne i lagrets övre del som funktion av tiden. Kritisk höjd uppnås efter cirka 

en minut och då blir nödutgången från lagret obrukbar. 

 

Simuleringen visade även att temperaturen i brandgaslagret som bildas i försäljningslokalen 

ökar till en maximal nivå av cirka 220 °C vid tidpunkten 15 minuter. Temperaturen nedanför 

brandgaserna ökar cirka 10 °C under hela det simulerade tidsförloppet, se Figur 52, och 

kommer alltså inte att påverka utrymningen. 

 
Figur 52. Temperatur i nedre delen av försäljningslokalen ökar inte nämnvärt under det simulerade förloppet.  
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För att verifiera de simulerade förhållandena har handberäkningar gjorts. För höjden till 

brandgaslagret har Yamana-Tanakas rökfyllnadsmodell för stora volymer använts. 

Beräkningarna har gjorts för den effektutveckling som uppnås när sprinklersystemet 

felfungerar. Resultatet av denna beräkning visar att den fria höjden vid 3,3 minuter är cirka 5 

meter. Detta kan jämföras med simuleringens 3,5 meter. Tiden 3,3 minuter har valts eftersom 

brandgaslagret i simuleringen når sin lägsta nivå vid denna tidpunkt. Skillnaden mellan 

simuleringen och handberäkningen beror troligtvis på att det i handberäkningen antas att 

branden finns i försäljningsytan medan branden i simuleringen är placerad i lagerutrymmet. 

Dessutom kommer brandgaser stanna kvar en stund i Team Sportias försäljningslokal i 

simuleringen på grund av att en kant avskiljer Team Sportia från omgivande plan -1. I 

handberäkningen antas hela plan -1 vara en öppen yta med takhöjd 6 meter.   

Temperaturen i brandgaslagret efter 3,3 minuter är enligt handberäkningar med MQH-

metoden 104 °C, se Bilaga D. Denna metod har använts för att i så stor utsträckning som 

möjligt efterlikna de verkliga förhållanden som råder. Här tas till exempel hänsyn till 

värmeförluster till omgivningen vilket ger mest troliga resultat. Dessa beräkningar har gjorts 

med antagandet att alla väggar består av 0,2 meter betong. Den handberäknade 

temperaturen kan jämföras med simuleringens temperatur vid denna tid som varierade 

mellan 65-106 °C i de olika delarna av försäljningsytan. Viss skillnad i temperatur borde 

uppkomma eftersom brandgaserna i simuleringen måste spridas från lagret ut till 

försäljningsytan och därmed har möjlighet att svalna på vägen.  

Om sprinkler aktiverar i lagret, vilket den sannolikt gör, är en tvåzonsmodell inte längre 

giltig och simuleringar i CFAST ger inte relevanta värden. Vattnet från sprinklerhuvudena 

kommer att blanda om och fördela brandgaserna jämnare över rummet och en skiktning 

bildas alltså inte längre [Brandteknik, 2005]. Eftersom brandens effektutveckling begränsas 

av sprinklern produceras inte lika mycket brandgaser och förhållandena i försäljningslokalen 

blir bättre ur utrymningssynpunkt. I detta avsnitt konstateras bara att detta medför längre 

tid tills kritiska förhållanden uppstår. 

10.5.2 Strålning 

Strålning från det varma brandgaslagret kan också vara en faktor som begränsar 

utrymningstiden. Vid strålning lägre än 2,5 kW/m2 anses tillfredställande utrymning kunna 

ske [Boverket, 2008].  

Simulering i CFAST visar att strålningen mot en person i Team Sportias försäljningslokal 

följer kurvan nedan, se Figur 53. Maximala strålningsintensiteten överstiger inte 2,5 kW/m2 

vilket medför att strålningen från brandgaslagret inte påverkar utrymningen. 
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Figur 53. Strålningen mot en person i försäljningslokalen når inte kritiska nivåer under det simulerade 

förloppet. 

 

För att verifiera strålningsintensiteten från simuleringen har handberäkningar gjorts. 

Temperaturen som använts är den handberäknade från MQH-metoden ovan, 104 °C, vilken 

beräknats för den tidpunkt då brandgaslagret blir konstant, efter 3,3 minuter. 

Strålningsintensiteten i dessa beräkningar uppgår till 0,7 kW/m2. Alltså uppkommer inte 

heller kritiska förhållanden på grund av strålning enligt handberäkningarna. Även om tiden 

förlängs till den hela simulerade tiden på 15 minuter överstiger inte strålningsnivåerna de 

kritiska värdena och utrymningen bedöms kunna ske tillfredställande. 

När sprinkleraktivering sker avstannar effektutvecklingen och därmed kommer 

temperaturen i brandgaserna vara lägre än då sprinklern inte aktiverar. Dessutom bildas 

inget brandgaslager eftersom vattendropparna blandar om brandgaserna och 

strålningsberäkningar från ett brandgaslager är därför inte möjligt. Det konstateras därför 

bara att tiden till kritiska förhållanden med avseende på strålning kommer bli längre när 

sprinklern aktiverar.  

10.5.3 Siktbarhet och toxicitet 

Siktbarhet och toxicitet är två parametrar som är svårare att uppskatta eftersom de är 

beroende av vilket material som brinner. I detta scenario kommer flera olika typer av 

material delta i branden och en kombination av materialens rökproduktion kommer ge 

brandgasernas toxicitet. Kombinationen gör toxiciteten svår att uppskatta och lokalens 

storlek och öppenhet försvårar beräkningar av koncentration. Toxiciteten antas dock ofta 

sammanfalla med brandgaslagrets höjd [Brandteknik, 2005] och har därför inte kvantitativt 

beräknas i detta fall.  

Siktbarheten har konservativt beräknats genom att anta att brandgaser endast sprids på hela 

plan -1. Beräkningar visar att om brandgaserna blandas om väl uppnås kritiska förhållanden 
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för sikt när drygt 89 kg plywood har förbränts. Beräkningar enligt Bilaga D visar att tiden till 

detta skett uppgår till cirka 5,4 minuter. Denna tid gäller om alla brandgaser stannar kvar på 

plan -1. Dessa värden är endast riktvärden för hur snabbt sikten försämras vid en brand. 

Brandgaser kommer även att spridas uppåt genom atriet vilket gör att beräkningarna bör 

användas med försiktighet. 

När sprinkler aktiverar i utrymmet kommer effektutvecklingskurvan att begränsas och tiden 

till kritiska förhållanden med avseende på sikt blir längre. Om sprinkler aktiverar 

uppkommer kritiska förhållanden med avseende på sikt i stället efter 17,4 minuter. Se 

beräkningar i Bilaga D.  

10.6 Brandgasventilation fungerar 

Brandgasventilationen är till för att ventilera ut producerad brandgas och på så vis 

underlätta och säkerställa säker utrymning. Huruvida kapaciteten på fläktarna är tillräcklig 

har utretts och beräkningsgången som använts redovisas i Bilaga B. Det har antagits att all 

omslutande konstruktion består av betong och att effektutvecklingen är konstant. Resultatet 

har itererats fram och redovisas nedan. 

10.6.1 Sprinklersystem felfungerar 

Den maximala effektutvecklingen uppgår då sprinklersystemet felfungerar till 5,1 MW. 

Branden är placerad på våningsplan -1 och höjden till ljusgårdens början uppgår till cirka 19 

meter. Med den maximala effektutvecklingen och genom iterering har höjden till 

brandgaslagrets början beräknats till drygt 17 meter. Detta innebär att brandgaslagret 

kommer att spridas ut även på plan 3, men fortfarande lämna en fri höjd på 2 meter. När 

brandgaserna färdats till denna nivå kommer de att ha kylts av och den beräknade 

temperaturen ligger under 40 C. De anses därför inte medföra några kritiska förhållanden 

på grund av strålning.  

10.6.2 Sprinklersystem fungerar 

Då sprinklersystemet fungerar kommer branden att begränsas och effektutvecklingen 

kommer att uppgå till cirka 1,1 MW istället för 5,1 MW. Resterande parametrar i 

beräkningarna förblir konstanta och detta kommer att medföra att förhållandena blir bättre, 

det vill säga brandgaslagret kommer att stabiliseras på en högre nivå än 17 meter. Inga 

kritiska förhållanden uppstår och därför har inga beräkningar utförts för detta. 

10.7 Direkt/fördröjd detektion 

Detektionstiden kommer att påverka hur snabbt branden upptäcks av personer som inte ser 

den och därigenom hur snabbt utrymningen kan påbörjas. Tiden till en detektor aktiverar 

påverkar varseblivningstiden och tid till två detektorer aktiverats kommer att styra när 

brandgasventilationen aktiverar. För beräkningar av tid till detektoraktivering har 

programmet DetactQS använts.  
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10.7.1 Detektionstid 

Eftersom endast en detektor finns inne i lagret är tiden till andra detektorn aktiverar 

beroende av hur lång tid det tar tills brandgaser når detektor två ute i försäljningslokalen. 

Sprinklersystemets funktion kommer att påverka effektutvecklingen och därmed eventuellt 

tiden till detektion. Indata till DetactQS finns i Bilaga D och resultatet presenteras i Tabell 7 

nedan. 

Tabell 7. Resultat från beräkningar i DetactQS för aktivering av en respektive två detektorer. 

Sprinklersystem Detektion Tid till en 

detektor 

aktiverar 

Tid till två 

detektorer  

Aktiverar 

Fungerar Direkt 23 s (0,4 min) 41 s (0,7 min) 

Fungerar  Fördröjd 41 s (0,7 min) 42 s (0,7 min) 

Fungerar INTE Direkt 23 s (0,4 min) 41 s (0,7 min) 

Fungerar INTE Fördröjd 41 s (0,7 min) 42 s (0,7 min) 
 

Sprinkler i lokalen aktiverar först efter 1,3 minuter vilket gör att effektutvecklingen inte 

begränsas innan detektorerna har aktiverats. 

10.8 Sammanfattning av beräknade tider 

Brandgasventilationens, sprinkler- och detektionssystemets inverkan på tiden till kritiska 

förhållanden har utretts ovan. För att få en bättre översikt har den kortaste tiden till kritiska 

förhållanden i respektive delscenario sammanställts i Tabell 8 nedan. Där finns även tid till 

brandgasventilation och sprinklersystem aktiverar. De kritiska tiderna har beräknats för 

aktuella delar av byggnaden enligt resonemang i tidigare avsnitt. För närmare utredning och 

jämförelse med utrymningstiden hänvisas läsaren till avsnitt 10.10. 

Tabell 8. Sammanfattning av tiden till aktivering av sprinkler och brandgasventilation samt kritiska 

förhållanden. 

Delscenario Sprinkleraktivering  Brandgas-

ventilation  

Kritiska 

förhållanden  

1 1,3 min 0,7 min - 

2 1,3 min 0,7 min - 

3 1,3 min - Plan -1: 17,4 min 

4 1,3 min - Plan -1: 17,4 min 

5 - 0,7 min - 

6 - 0,7 min - 

7 - - Plan -1: 5,4 min 

8 - - Plan -1: 5,4 min 
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10.9 Utrymning 

I Tabell 9 nedan visas tiden för utrymning för plan -1 vid direkt respektive fördröjd 

detektion. Simuleringar i Simulex har gett besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid. Till 

denna har varseblivningstiden adderats vilket ger utrymningstiden. För beräkningar av 

utrymningstiden, se avsnitt 12. Vid simuleringar av detta scenario har utrymningsvägen via 

Team Sportias lagerutrymme antagits obrukbar och besökare har tvingats använda andra 

utrymningsvägar från plan -1. Allmänt har besökarna använt den närmast tillgängliga 

utrymningsvägen men styrning av personer har gjorts i de fall då en annan utrymningsväg 

ansetts mer trolig. Vidare har antagandet gjorts att personer är säkra så fort de når nästa 

brandcell. Detta innebär till exempel att de anses utom fara när de når trapphuset på det 

våningsplan de befinner sig.   

  Tabell 9. Utrymningstid vid direkt respektive fördröjd detektion för plan -1. 

 Direkt detektion  Fördröjd detektion  

Plan -1 5,9 min 6,2 min 

 

10.10 Sammanställning av delscenarier 

I avsnitten ovan har det utretts hur brandförloppet och tid till kritiska förhållanden påverkas 

av att olika system fungerar eller felfungerar. Därmed kan slutsatser dras om hur snabbt 

utrymningen måste ske i varje delscenario för att den ska anses vara tillfredställande. 

Utrymningstiden har beräknats med hjälp av Simulex och redovisats i avsnitt 10.9 ovan. I 

detta avsnitt har de beräknade tiderna till kritiska förhållanden jämförts med de beräknade 

utrymningstiderna för de berörda delarna av PUB-huset. Förutsättningar och antaganden 

har sammanställts nedan i korta drag och slutsatser om tillfredställande utrymning kan ske 

har dragits. Det finns även en sammanfattande tabell i avsnitt 10.10.9.  

10.10.1 Delscenario 1 

Detta delscenario är det mest troliga och innebär att både brandgasventilationen och 

sprinklersystemet fungerar, samt att detektion sker direkt. Sprinklersystemet kommer i detta 

fall att aktivera efter 1,3 minuter och begränsa effektutvecklingen till 1,1 MW. 

Brandgasventilationen kommer att aktivera efter 0,7 minuter och börja ventilera ut de 

bildade brandgaserna. Beräkningar har visat att brandgaserna inte kommer att påverka 

något våningsplan när de ventileras ut. Brandgaslagret kommer istället att stabiliseras högt 

upp i ljusgården. Bedömningen att inga kritiska förhållanden uppstår innan 0,7 minuter då 

brandgasventilationen aktiverar har gjorts. Eftersom inga kritiska förhållanden uppstår i 

detta delscenario är utrymningstiden inte relevant. 

10.10.2 Delscenario 2 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen och sprinklersystemet som ovan. Den 

enda skillnaden mot Delscenario 1 är att detektionen är fördröjd. Det handlar dock om 
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väldigt korta tider och efter avrundning startar brandgasventilationen även här efter 0,7 

minuter. Liksom i scenariot ovan bedöms inga kritiska förhållanden uppstå innan 

brandgasventilationen aktiverar och inte heller här uppstår alltså kritiska förhållanden och 

utrymningstiden är därför inte av intresse. 

10.10.3 Delscenario 3 

I detta delscenario fungerar sprinklersystemet och detektionen sker direkt, däremot 

felfungerar brandgasventilationen. Detta innebär att effektutvecklingen kommer att 

begränsas till 1,1 MW, men de producerade brandgaserna kommer inte att ventileras ut, utan 

istället spridas ut i byggnaden. Då sprinkler aktiverar är en tvåzonsmodell inte giltig och 

beräkningar för att undersöka om kritiska förhållanden uppstår på grund av nedsatt sikt har 

därför gjorts. För att göra denna bedömning har det antagits att alla brandgaser sprids ut på 

plan -1. Detta anses konservativt då brandgaserna förmodligen kommer stiga upp genom 

atriet och även fördelas ut på övriga plan. Om det går att visa att det är säkert på plan -1 om 

alla brandgaser stannar där kan det anses vara säkert även på de andra planen då 

brandgaserna sprids. Dessa beräkningar har visat att kritiska förhållanden uppkommer efter 

17,4 minuter på plan -1 där branden är placerad. Utrymningstiden för hela plan -1 uppgår till 

5,9 minuter. Därmed kan hela våningsplan -1 utrymmas säkert med ovanstående 

förutsättningar.   

10.10.4 Delscenario 4 

I detta delscenario fungerar sprinklersystemet, medan detektionen är fördröjd och 

brandgasventilationen felfungerar. Med samma resonemang som i Delscenario 3 är det 

kritiska förhållanden med avseende på sikt som är av intresse att utreda och denna tid blir 

densamma som i Delscenario 3. Det som skiljer scenarierna åt är detektionstiden och därmed 

kommer utrymningen att påbörjas senare. Simuleringar har visat att utrymningstiden för 

hela plan -1 uppgår till 6,2 minuter. Därmed kan berörda delar utrymmas säkert även i detta 

scenario. 

10.10.5 Delscenario 5 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen och detektion sker direkt, men 

sprinklersystemet felfungerar. Detta innebär att effektutvecklingen kommer att tillväxa i 

cirka 2,7 minuter för att sedan ligga konstant på 5,1 MW. Brandgasventilationen kommer att 

aktivera efter 0,7 minuter och inga kritiska förhållanden bedöms uppstå innan dess. 

Brandgaserna kommer att ventileras upp genom atriet och kritiska förhållanden med 

avseende på sikt och strålning bedöms därför inte uppkomma innan utrymning skett. För att 

undersöka om brandgasventilationen är tillräcklig ur utrymningssynpunkt har konstant 

effektutveckling på 5,1 MW använts. Detta anses konservativt eftersom tillväxtfasen inte 

beaktats. Då bildas ett brandgaslager uppe i ljusgården som inte påverkar personsäkerheten. 

Därmed uppstår inga kritiska förhållanden och utrymningstiden är inte av intresse. 
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10.10.6 Delscenario 6 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen, men sprinklersystemet felfungerar och 

detektionen är fördröjd. Den enda skillnaden från Delscenario 5 är alltså att 

varseblivningstiden kommer blir 0,7 istället för 0,4 minuter och brandgasventilationen 

kommer att starta efter 0,7 minuter. Då inga kritiska förhållanden bedöms uppstå inom 0,7 

minuter kommer skillnaden mot Delscenario 5 vara att utrymningstiden blir längre. Därmed 

uppstår inga kritiska förhållanden och utrymningstiden är inte av intresse. 

10.10.7 Delscenario 7 

I Delscenario 7 sker detektion direkt, men både sprinkler och brandgasventilation 

felfungerar. Detta innebär att effektutvecklingen inte kommer att begränsas utan uppgå till 

5,1 MW och att brandgaserna inte kommer att ventileras ut. Beroende på vilken temperatur 

brandgaserna har kan de spridas till ovanliggande våningsplan. Simulering i CFAST har 

gjorts på Team Sportia-butiken med anslutande lager och denna har visat att kritiska 

förhållanden inte uppstår med avseende på brandgaslagrets höjd, temperatur eller strålning 

under hela det simulerade förloppet. Simuleringen har kompletterats med handberäkningar 

för brandgaslagrets höjd och strålning, vilka visar att inga kritiska förhållanden uppstår. 

Siktberäkningar har gjorts där det antagits att brandgaserna sprids ut på hela plan -1 och 

dessa visar att kritiska förhållanden med avseende på sikt uppstår efter 5,4 minuter.  Att 

utrymma berört våningsplan tar 5,9 minuter. Därmed är det ett gränsfall om tiden räcker för 

att säkerställa tillfredställande utrymning. Dock är det ett konservativt antagande att alla 

brandgaser stannar kvar på våningsplanet och skattningen av besökarantalet är betydligt 

högre än det normala. Det skiljer dessutom bara 0,5 minuter mellan utrymningstiden och tid 

till kritiska förhållanden. Därför har bedömningen gjorts att säker utrymningen kan ske även 

i detta delscenario. 

10.10.8 Delscenario 8 

I detta delscenario är detektionen fördröjd samtidigt som både brandgasventilationen och 

sprinklersystemet felfungerar. Med samma resonemang som i Delscenario 7 kan 

brandgaserna i värsta fall stanna kvar på plan -1 och bilda ett brandgaslager när 

sprinklersystemet inte fungerar. Kritiska förhållanden uppkommer på samma sätt som i 

ovanstående scenario när sikten understiger 10 meter efter 5,4 minuter. Utrymningstiden för 

hela plan -1 uppgår till 6,2 minuter. Därmed är även detta ett gränsfall för säker utrymning, 

men med samma resonemang som i Delscenario 7 bedöms utrymning kunna ske säkert även 

här. 
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10.10.9 Sammanfattande tabell  

Tabellen visar att tillfredställande utrymning kan ske för alla åtta delscenarier. 

Tabell 10. Sammanställning av viktiga parametrar och bedöming om tillfredsställande utrymning kan ske. 

* Tiden till kritiska förhållanden är beräknad med mycket konservativa parametrar och 

skillnaden till utrymningstiden är mycket liten. Därför har bedömningen gjorts att 

tillfredställande utrymning kan ske. För vidare resonemang se 10.10.7 och 10.10.8. 

 

 

  

Del-

scenario 

Sprinkler-

aktivering  

Brandgas-

ventilation  

Kritiska 

förhållanden 

Utrymningstid 

 

Tillfreds-

ställande 

utrymning 

1 1,3 min 0,7 min - Plan -1: 5,9 min Ja 

2 1,3 min 0,7 min - Plan -1: 6,2 min Ja 

3 1,3 min - Plan -1: 17,4 min Plan -1: 5,9 min Ja 

4 1,3 min - Plan -1: 17,4 min Plan -1: 6,2 min Ja 

5 - 0,7 min - Plan -1: 5,9 min Ja 

6 - 0,7 min - Plan -1: 6,2 min Ja 

7 - - Plan -1: 5,4 min Plan -1: 5,9 min Ja *  

8 - - Plan -1: 5,4 min Plan -1: 6,2 min Ja * 
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11 Scenario 3. Brand i försäljningslokal Team Sportia 

Det tredje och sista scenariot som togs fram för vidare analys är brand i Team Sportias 

försäljningslokal. I detta avsnitt ges först en beskrivning av förutsättningarna för scenariot. 

Efter detta utreds vad som händer då sprinklersystem, brandgasventilation samt 

detektionssystem felfungerar respektive fungerar för att fastställa när kritiska förhållanden 

uppstår. Sedan bestäms aktuella utrymningstider med hjälp av simuleringar i Simulex. Till 

sist sammanställs detta i de åtta delscenarierna och slutsatser dras om säker utrymning kan 

ske vid givna förhållanden. 

11.1 Beskrivning 

Team Sportia är en stor butik lokaliserad på plan -1, se markerat utrymme i Figur 54. I 

butiken finns en mängd olika produkter bestående av olika material. Exempel på brännbart 

material i lokalen är kläder, trä, papper och kartong. Butiken har högt till tak och samtliga 

väggar är beklädda med träpanel, se Figur 55. Taket i butiken är oregelbundet och har olika 

struktur i olika delar. För att simuleringar och beräkningar ska vara genomförbara har 

förenklingen att taket har en och samma höjd i hela butiken gjorts. Denna höjd har 

uppskattats till 6 meter. Även andra geometrier har behövt förenklas för att få giltiga indata 

till simuleringarna. Butikens uppmätta area har fördelats på rektangulär geometri i CFAST. 

Team Sportia-butiken är ansluten till resten av våningsplan -1 genom en stor öppning utan 

dörrar. I scenariot antas branden starta i ett klädställ placerat 1 meter från en panelklädd 

vägg och med samma avstånd till närmaste klädställ. 

 

 
Figur 54. Team Sportias försäljningsyta markerat på våningsplan -1. 
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Figur 55. Team Sportias försäljningsyta. 

11.2 Motivering av scenario 

Butiken innefattar en stor mängd brännbart material, till exempel kläder, trä, papper och 

kartong. Kläder och skor är uppställda med kort avstånd från varandra och samtliga väggar 

är beklädda med träpanel. Brandbelastningen är med andra ord hög och det finns stor risk 

för spridning. Dessutom är de flesta materialen i butiken lättantändliga. Placeringen på plan 

-1 och den nära anslutningen till atriet medför också att hela byggnaden kan påverkas av en 

brand i denna del av byggnaden.  

11.3 Sprinklersystem felfungerar 

Sprinklersystemets uppgift är att begränsa eller helt släcka branden och det är därför av stort 

intresse att utreda vad som händer om det felfungerar. Då sprinklersystemet felfungerar 

antas att ingen sprinkler aktiverar. Jämfört med då sprinklersystemet fungerar kommer en 

felfunktion av systemet att leda till att branden inte begränsas som avsett och kritiska 

förhållanden kommer att uppstå snabbare. Detta gäller siktförhållanden, strålning samt 

temperatur. Framtagen effektutvecklingskurva beskrivs nedan medan beräkningar för sikt 

och brandgaslager utreds närmare tillsammans med brandgasventilation i avsnitt 11.5 och 

11.6. 

11.3.1 Effektutveckling 

För den dimensionerande branden måste en effektutvecklingskurva tas fram. I denna 

situation är det komplext att uppskatta vad som kommer att brinna och beräkna hur 

spridning kommer att ske. Detta eftersom utbudet och inredningen kontinuerligt ändras och 
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eftersom textilier ofta har en snabb tillväxt och brinner med konstant effektutveckling under 

en kort tid. Som grund för den framtagna effektutvecklingskurvan har det antagits att ett 

runt klädställ med diametern 1 meter börjar brinna. Klädstället har uppskattats omfatta cirka 

50 jackor bestående av akryl och polyester. De försök som använts vid uppskattningen visas 

i Figur E1 och E2 i Bilaga E.  

Beräkningar har gjorts för att undersöka om strålningen från det första klädstället blir så hög 

att branden kommer spridas till väggar eller andra klädställ, se beräkningar i Bilaga E. Med 

dessa strålningsberäkningar som grund har det konstaterats att spridning till vägg och 

närliggande klädställ kommer ske då flamtemperaturen uppgår till 900 °C. Ytterligare en 

vägg och ett klädställ kommer då att börja brinna tillsammans med det ursprungliga 

klädstället. Eftersom kontinuerlig spridning därefter borde fortgå till andra klädställ och 

vidare längs väggen har en förenklad effektutvecklingskurva antagits för hela förloppet.  

Ur försöken med jackorna går det att utläsa att nästan direkt efter maximal effektutveckling 

uppnåtts kommer avsvalningsfasen att inledas, se Figur E1 och E2. Samtidigt som spridning 

sker kommer alltså det som antänts tidigare att börja avsvalna. Det har bedömts som rimligt 

att den maximala effektutvecklingen i butiken kan uppgå till cirka 10 MW. Detta motsvarar 

att cirka fem klädställ brinner samtidigt. Effektutvecklingskurvan för detta scenario visas i 

Figur 56 nedan. Det konservativa antagandet att avsvalningsfasen inte inträffar innan alla 

människor utrymt har gjorts.  

Den totala branden antas tillväxa enligt en αt2-kurva, med ett α-värde motsvarande fast. 

Tabellerade α-värden för de material som ansetts representativa visas i Tabell E1 i Bilaga E. 

Av denna tabell framgår att det som brinner är en blandning av material med 

tillväxthastigheter medium, fast och ultra fast och därför har ett medelvärde på fast använts. 

Den dimensionerande branden har alltså en effektutvecklingskurva enligt nedan. 

Figur 56. Effektutvecklingskurvan visar att maximal effektutveckling uppgår till 10 MW.  
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11.4 Sprinklersystem fungerar 

I denna del utreds brandens effektutveckling då sprinklersystemet fungerar som avsett och 

därmed begränsar branden och förbättrar förhållandena för utrymning. Närmare utredning 

av siktberäkningar och brandgaslager då sprinklersystemet fungerar görs i delen om 

brandgasventilation, 11.5 och 11.6. 

11.4.1 Effektutveckling 

Då sprinklersystemet fungerar motarbetas branden och effektutvecklingen kommer att 

begränsas. Med hjälp av programmet DetactQS har tiden till sprinkleraktivering beräknats. 

Antaget att branden har sämsta tänkbara placering, med ett avstånd till närmaste sprinkler 

på 2,5 meter sker den första aktiveringen efter 2,8 minuter. Därefter antas branden begränsas 

på den då uppnådda effektutvecklingen 1,4 MW, se Figur 57. I figuren visas även 

effektutveckling utan sprinkleraktivering. För indata till DetactQS och beräkningar se  

Bilaga E.  

 
Figur 57. Effektutvecklingen begränsas till 1,4 MW då sprinklern aktiverar. Den streckande linjen i figuren 

visar effektutvecklingen utan sprinkleraktivering. 
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11.5 Brandgasventilation felfungerar 

Nedan utreds vad följderna blir om brandgasventilationen felfungerar och brandgaserna 

sprids ut i byggnaden istället för att ventileras ut. Kritiska förhållanden kan då uppstå på 

grund av brandgaslagrets höjd eller strålning från detta. Fördelas brandgaserna mer jämnt, 

vilket inträffar när sprinkleraktivering sker, kan sikten nedsättas och på så sätt hindra säker 

utrymning. Simuleringar och handberäkningar då brandgaserna inte ventileras ut finns 

nedan. 

11.5.1 Brandgaslager 

Att beräkna höjden till brandgaslagret i Team Sportia-butiken är av stort intresse för att 

uppskatta om och i så fall när kritiska förhållanden uppstår. Detta har genomförts både 

genom simuleringar i CFAST och med handberäkningar. Beräkningar för detta visas i Bilaga 

E och resultaten redovisas nedan.  

Då sprinklersystemet felfungerar kommer effektutvecklingen för branden i Team Sportia att 

uppgå till 10 MW. En tvåzonsmodell är inte lämplig när det gäller stora geometrier eller flera 

våningsplan, men för att få en uppfattning om mängden brandgaser som bildas och 

huruvida kritiska förhållanden uppstår, har en manipulerad tvåzonssimulering i CFAST 

ändå gjorts. I denna har lokalens geometri förenklats till en rektangulär yta med en öppning 

till resten av våningsplanet. Lokalen har även delats in i fyra delar för att ta bättre hänsyn till 

transporttiden av brandgaser. Den förenklade geometrin och indelningen av butiken visas i 

Figur 58. 

 
Figur 58. Förenklad geometri med mått som använts vid simuleringar i CFAST. 

 

Denna simulering visar alltså förhållandena i Team Sportia och tar ingen hänsyn till hur 

brandgaserna sprids vidare till resten av byggnaden. Detta görs för att undersöka om det 

finns risk för att kritiska förhållanden uppstår i Team Sportia innan personer som vistas i 

butiken hunnit utrymma. Resultaten från simuleringen visas i Figur 59 och 60 nedan. 
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Figur 59. Brandgaslagret stabiliseras på en höjd av cirka 3 meter. 

 

Ur figuren ovan går att utläsa att brandgaslagrets höjd kommer stabiliseras efter cirka 8,3 

minuter och att den fria höjden i butiken inte kommer att understiga 3 meter. Detta innebär 

att det inte uppstår kritiska förhållanden på grund av brandgaslagrets höjd. 

 
Figur 60. Temperaturen under brandgaslagret når inte kritiska nivåer under det simulerade förloppet. 

 

Figur 60 ovan visar att den maximala temperaturen under brandgaslagret uppkommer efter 

15 minuter, i slutet av simuleringen, och uppgår till cirka 47 °C. Inte heller detta innebär att 

kritiska förhållanden uppstår.  

Eftersom simulering i CFAST inte är så bra lämpad för större geometrier har 

handberäkningar gjorts för att verifiera de simulerade förhållandena. 
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För höjden till brandgaslagret har Yamana-Tanakas rökfyllnadsmodell för stora volymer 

använts. Det har antagits att brandgaserna sprids på hela våningsplan -1, men ingen hänsyn 

har tagits till att de kan spridas upp genom atriet till andra våningsplan. Detta är 

konservativt för plan -1 eftersom brandgaslagret i verkligheten kommer bli mindre då 

brandgaserna kommer att spridas upp genom atriet. Beräkningarna av detta finns i Bilaga E 

och resultatet visar att den fria höjden efter 8,3 minuter är 2,2 meter. Tiden 8,3 minuter har 

använts eftersom resultatet från CFAST visat att det är vid denna tid som brandgaslagret 

stabiliseras och når sin lägsta nivå. Höjden 2,2 meter kan jämföras med simuleringens 3 

meter. Handberäkningen ger alltså en lägre fri höjd än simuleringen i CFAST. Denna 

skillnad kan bero på att handberäkningen antar konstant tillväxt under hela förloppet. Detta 

medför att en större brand uppkommer och därmed ett lägre brandgaslager. Dessutom tas i 

handberäkningen ingen hänsyn till att brandgaserna kan spridas från våningsplanet. Det 

handberäknade brandgaslagrets höjd innebär liksom det simulerade att kritiska förhållanden 

inte uppstår och därmed inte medför problem vid utrymningen. 

Temperaturen i brandgaslagret vid denna tidpunkt är enligt handberäkningar med MQH-

metoden 173 °C, vilket är en lägre temperatur än den i simuleringen. Väggmaterialet har i 

handberäkningen valts till betong och tjockleken på väggen till 0,2 meter. Se Bilaga E för 

beräkningar. 

Då sprinkleraktivering sker blandas brandgaserna i rummet och en tvåzonsmodell är inte 

längre giltig. Simuleringar i CFAST ger då inte heller relevanta resultat och har därför inte 

använts. Eftersom branden och effektutvecklingen begränsas kommer förhållandena ur 

utrymningssynpunkt att bli bättre jämfört med det tidigare beskrivna scenariot där ingen 

sprinkler aktiverar.  

11.5.2 Strålning 

Strålning från det varma brandgaslagret är också en faktor att ta hänsyn till när det gäller 

kritiska förhållanden vid utrymning. Gällande strålning mot en person kan det anses att 

kritiska förhållanden uppstår då denna uppgår till 2,5 kW/m2 [Boverket, 2008]. 

Figur 61 från CFAST-simuleringen som beskrivits ovan, visar att strålningen uppgår till 

nivån 2,5 kW/m2 efter cirka 6,7 minuter i butikdel 2 där branden har antagits börja. Detta 

gäller då sprinklersystemet felfungerar och efter 6,7 minuter bör alltså hela butiken vara 

tömd på människor för att utrymningen ska anses vara säker. 
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Figur 61. Strålningsintensitet mot en person som befinner sig i försäljningslokalen når kritiska nivåer efter 

cirka 6,7 minuter i butikdel 2. 

 

För att verifiera strålningsintensiteten från simuleringen har handberäkningar gjorts. 

Temperaturen som använts är den handberäknade från MQH-metoden efter tiden 8,3 

minuter. Beräkningarna visade att strålningsintensiteten uppgick till 1,8 kW/m2. Mer 

detaljerade beräkningar visas i Bilaga E. Enligt handberäkningarna uppstår alltså inte 

kritiska förhållanden med avseende på strålningsintensitet mot en person. 

Eftersom ett brandgaslager inte kommer bildas vid sprinkleraktivering är det inte heller 

möjligt att räkna på någon stålning från detta. Bedömningen har gjorts att någon strålning 

som överstiger 2,5 kW/m2 sannolikt inte kommer att uppstå när sprinklersystemet fungerar. 

11.5.3 Siktbarhet och toxicitet 

Siktbarhet och toxicitet är beroende av vilket material som brinner. Branden i detta scenario 

innefattar flera olika sorters material, vilket försvårar beräkningarna. Kombinationen av de 

olika materialen samt lokalens storlek och öppenhet har gjort att toxiciteten antagits 

sammanfalla med brandgaslagrets höjd och inga kvantitativa beräkningar har gjorts.  

Siktbarheten har beräknats genom att anta att brandgaserna fördelas jämnt på hela 

våningsplan -1 och med kriteriet att sikten inte får understiga 10 meter. Dessa beräkningar 

återfinns i Bilaga E och resultatet visar att 68 kg måste förbrännas innan kritiska 

siktförhållanden uppstår. Beräkningarna visar också att detta inträffar efter drygt 6 minuter 

då sprinklersystemet inte fungerar och efter cirka 12 minuter då sprinklersystemet fungerar. 

Detta är bara riktvärden och en förenkling som bör användas med försiktighet. I 

verkligheten kommer brandgaserna inte fördelas jämnt utan vara tjockare i de övre delarna 

av våningsplanet. Brandgaserna kommer även att spridas upp genom atriet varför kritiska 

förhållanden kommer att uppstå senare än de beräknade tiderna. De framtagna tiderna kan 

dock användas som konservativa riktvärden. 
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11.6 Brandgasventilation fungerar 

Brandgasventilationens huvudsakliga uppgift är att ventilera ut producerade brandgaser vid 

en brand. För att undersöka om fläktarnas kapacitet är tillräcklig för den dimensionerande 

branden har beräkningsgången i Bilaga B följts och höjden där brandgaslagret stabiliseras 

har itererats fram. Antaganden som gjorts i samband med denna modell är att 

effektutvecklingen är konstant samt att samtliga omgivande byggnadsdelar består av betong. 

Då effektutvecklingen beror av om sprinklersystemet fungerar eller inte, måste dessa 

scenarier utredas separat. Resonemang och resultat från beräkningarna presenteras nedan. 

11.6.1 Sprinklersystem felfungerar 

Då sprinklersystemet felfungerar uppgår den maximala effektutvecklingen till 10 MW. 

Branden är placerad på våningsplan -1 och höjden till ljusgårdens början uppgår till cirka 19 

meter. Med den maximala effektutvecklingen och genom iterering har höjden till 

brandgaslagrets början beräknats till cirka 15 meter. Detta innebär att i stort sett hela plan 3 

kommer att rökfyllas. Då effektutvecklingen som använts i beräkningen är den maximala 

som först uppkommer efter cirka 7 minuter och tillväxthastigheten motsvarar ett alfavärde 

fast, ger den inte ett helt verklighetstroget resultat. Beräkningarna har istället gjorts om med 

konstant effektutveckling på 5 MW, vilken uppnåtts efter cirka 5,5 minuter. Med denna 

effektutveckling visar beräkningarna att brandgaslagret kommer att stabiliseras på en höjd 

av cirka 19 meter, vilket betyder att inga våningsplan kommer att påverkas. 

11.6.2 Sprinklersystem fungerar 

När sprinklersystemet fungerar begränsas effektutvecklingen till cirka 1,4 MW. Denna 

effektutveckling medför en stabilisering av brandgaslagret på cirka 23 meter, vilket innebär 

att brandgaserna bara kommer att fördelas i ljusgården och inte påverka våningsplanen. 

11.7 Direkt/fördröjd detektion 

Tiden till den första detektorn aktiverar kommer att styra hur snabbt människor som inte ser 

branden blir uppmärksammade på den, alltså varseblivningstiden. Tiden till den andra 

detektorn aktiverar kommer i sin tur att styra när brandgasventilationen sätts igång. För 

beräkning av detektionstiden har programmet DetactQS använts och indata för detta finns i 

Bilaga E. 

11.7.1 Detektionstid 

Effektutvecklingen och aktivering av sprinklersystemet kan påverka hur snabbt detektionen 

sker. Fördröjd detektion har definierats som att den närmaste detektorn inte aktiverar, men 

att de närmaste detektorerna efter denna fungerar. Resultatet från beräkningar i DetactQS 

redovisas i Tabell 11 nedan och indata finns i Bilaga E. Eftersom den första sprinklern 

aktiverar först efter 2,8 minuter och alla framräknade detektionstider är kortare än detta, 

kommer sprinklersystemet inte att hinna påverka effektutvecklingen så att detektionstiden 

förändras. Därmed är tiden till detektion samma när sprinkler fungerar och inte. 
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Tabell 11. Detektionstid för en respektive två detektorer beräknade med DetactQS. 

Sprinklersystem   Detektion Tid till en 

detektor 

aktiverar 

Tid till två 

detektorer  

aktiverar 

Fungerar Direkt 64 s (1,1 min) 82 s (1,4 min) 

Fungerar  Fördröjd 82 s (1,4 min) 82 s (1,4 min) 

Fungerar INTE Direkt 64 s (1,1 min) 82 s (1,4 min) 

Fungerar INTE Fördröjd 82 s (1,4 min) 82 s (1,4 min) 

 

11.8 Sammanfattning av beräknade tider 

Brandgasventilationens, sprinkler- och detektionssystemets funktion har utretts ovan och 

beräkningar av när kritiska förhållanden uppstår har gjorts. För att få en bättre översikt har 

den kortaste tiden till kritiska förhållanden i respektive delscenario sammanställts i Tabell 12 

nedan. Där visas även efter hur lång tid sprinklersystemet och brandgasventilationen 

aktiverar i de olika delscenarierna. De kritiska tiderna har beräknats för aktuella delar av 

byggnaden enligt resonemang i tidigare avsnitt. För närmare utredning och jämförelse med 

utrymningstiden hänvisas läsaren till avsnitt 11.10. 

Tabell 12. Sammanfattning av tiden till aktivering av sprinkler och brandgasventilation samt kritiska 

förhållanden. 

Delscenario Sprinkleraktivering  Brandgas-

ventilation  

Kritiska 

förhållanden  

1 2,8 min 1,1 min - 

2 2,8 min 1,4 min - 

3 2,8 min - Team Sportia: 12 min 

Plan -1: 12 min 

4 2,8 min - Team Sportia: 12 min 

Plan -1: 12 min 

5 - 1,1 min - 

6 - 1,4 min - 

7 - - Team Sportia: 6,6 min 

Plan -1: 6,1 min 

8 - - Team Sportia: 6,6 min 

Plan -1: 6,1 min 
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11.9 Utrymning 

I Tabell 13 nedan visas tiden för utrymning för Team Sportia och plan -1 vid direkt 

respektive fördröjd detektion. Endast tiden för detta plan har bedömts relevant eftersom 

plan 0, 1, 2 och 3 enligt simuleringar och beräkningar påverkas begränsat av den 

dimensionerande branden. Simuleringar i Simulex har gett besluts- och reaktionstid samt 

förflyttningstid. Till denna har varseblivningstiden adderats vilket ger utrymningstiden. För 

beräkningar av utrymningstiden hänvisas läsaren till avsnitt 12. Vid dessa beräkningar har 

alla utrymningsvägar ansetts användbara. Allmänt har besökarna använt den närmast 

tillgängliga utrymningsvägen men styrning av personer har gjorts i de fall då en annan 

utrymningsväg ansetts mer trolig. Vidare har antagandet gjorts att personer är säkra så fort 

de når nästa brandcell. Detta innebär till exempel att de anses utom fara när de når 

trapphuset på det våningsplan de befinner sig. 

  Tabell 13. Utrymningstid vid direkt respektive fördröjd detektion i Team Sportia och för plan -1. 

 Direkt detektion  Fördröjd detektion  

Team Sportia 3,1 min 3,4 min 

Plan -1 6,1 min 6,4 min 
 

11.10 Sammanställning av delscenarier 

I avsnitten ovan har det utretts hur brandförloppet och tid till kritiska förhållanden påverkas 

av att olika system fungerar eller felfungerar. Därmed kan slutsatser dras om hur snabbt 

utrymningen måste ske i varje delscenario för att den ska anses vara tillfredställande. 

Utrymningstiden har beräknats med hjälp av Simulex och redovisats i avsnitt 11.9 ovan. I 

detta avsnitt har de beräknade tiderna till kritiska förhållanden jämförts med de beräknade 

utrymningstiderna för de berörda delarna av PUB-huset. Förutsättningar och antaganden 

har sammanställts nedan i korta drag och slutsatser om tillfredställande utrymning kan ske 

har dragits. Det finns även en sammanfattande tabell i avsnitt 11.10.9.  

11.10.1 Delscenario 1 

Detta delscenario är det mest troliga och innebär att både brandgasventilationen och 

sprinklersystemet fungerar, samt att detektion sker direkt. Sprinklersystemet kommer i detta 

fall att utlösas efter 2,8 minuter och begränsa effektutvecklingen på 1,4 MW. 

Brandgasventilationen kommer att aktivera efter 1,4 minuter och börja ventilera ut de 

bildade brandgaserna. Beräkningar har visat att brandgaserna inte kommer att påverka 

något våningsplan när brandgasventilationen fungerar. Brandgaslagret kommer istället att 

stabiliseras i ljusgården. Bedömningen att inga kritiska förhållanden uppstår innan 1,4 

minuter då brandgasventilationen aktiverar har gjorts. Eftersom inga kritiska förhållanden 

uppstår i detta delscenario är utrymningstiden inte relevant. 
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11.10.2 Delscenario 2 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen och sprinklersystemet som ovan men 

detektionen är fördröjd. Eftersom detektor två och tre sitter på samma avstånd kommer 

brandgasventilationen aktivera efter 1,4 minuter även här. Som i scenariot ovan bedöms inga 

kritiska förhållanden uppstå innan brandgasventilationen aktiverar och inte heller här 

uppstår alltså kritiska förhållanden och utrymningstiden är därför inte av intresse. 

11.10.3 Delscenario 3 

I detta delscenario fungerar sprinklersystemet och detektion sker direkt, däremot felfungerar 

brandgasventilationen. Det innebär att effektutvecklingen kommer att begränsas till 1,4 MW, 

men de producerade brandgaserna kommer inte att ventileras ut, utan istället spridas ut i 

byggnaden. Då sprinkler aktiverar är en tvåzonsmodell inte giltig och beräkningar för att 

undersöka om kritiska förhållanden uppstår på grund av nedsatt sikt har därför gjorts. För 

att göra denna bedömning har det antagits att alla brandgaser sprids ut på plan -1. Detta 

anses konservativt då brandgaserna förmodligen kommer stiga upp genom atriet och 

fördelas ut på övriga plan. Om det går att visa att det är säkert på plan -1 om alla brandgaser 

stannar där kan det anses vara säkert även på alla plan då brandgaserna sprids. Dessa 

beräkningar har visat att kritiska förhållanden uppkommer efter 12 minuter på plan -1 där 

branden startar. Utrymningstiden för plan -1 uppgår till 6,1 minuter och därmed kan 

berörda delar utrymmas säkert med ovanstående förutsättningar.   

11.10.4 Delscenario 4 

I detta delscenario fungerar sprinklersystemet, medan detektionen är fördröjd och 

brandgasventilationen felfungerar. Med samma resonemang som i Delscenario 3 är det 

kritiska förhållanden med avseende på sikt som är av intresse att utreda och denna tid blir 

densamma. Det som skiljer delscenarierna åt är detektionstiden och därmed kommer 

utrymningen att påbörjas senare. Simuleringar har visat att utrymningstiden för hela plan -1 

uppgår till 6,4 minuter och därmed kan berörda delar utrymmas säkert även i detta scenario. 

11.10.5 Delscenario 5 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen och detektion sker direkt, men 

sprinklersystemet felfungerar. Detta innebär att branden kommer att tillväxa i cirka 7 

minuter för att sedan ligga konstant på 10 MW. Brandgasventilationen kommer att aktivera 

efter 1,4 minuter och inga kritiska förhållanden bedöms uppstå innan dess. Brandgaserna 

kommer att ventileras upp genom atriet och kritiska förhållanden med avseende på sikt och 

strålning bedöms inte uppkomma innan utrymning skett. För att undersöka om 

brandgasventilationen är tillräcklig ur utrymningssynpunkt har det ansetts rimligt att anta 

att branden brinner konstant med ett medelvärde på 5 MW, eftersom det tar lång tid för 

branden att nå den maximala effektutvecklingen på 10 MW. Då bildas ett brandgaslager 

uppe i ljusgården som inte påverkar personsäkerheten. Därmed uppstår inga kritiska 

förhållanden och utrymningstiden är inte av intresse. 



81 

 

11.10.6 Delscenario 6 

I detta delscenario fungerar brandgasventilationen, men sprinklersystemet felfungerar och 

detektionen är fördröjd. Den enda skillnaden från Delscenario 5 är alltså att 

varseblivningstiden kommer att bli 1,4 istället för 1,1 minuter men brandgasventilationen 

kommer att starta efter 1,4 minuter även här. Då inga kritiska förhållanden bedöms uppstå 

inom 1,4 minuter kommer skillnaden mot Delscenario 5 vara att utrymningstiden blir längre. 

Därmed uppstår inga kritiska förhållanden och utrymningstiden är inte av intresse. 

11.10.7 Delscenario 7 

I Delscenario 7 sker detektion direkt, men både sprinkler och brandgasventilation 

felfungerar. Detta innebär att effektutvecklingen inte kommer att begränsas utan uppgå till 

10 MW och att brandgaserna inte kommer att ventileras ut. En simulering i CFAST har gjorts 

på Team Sportia-butiken och den har visat att kritiska förhållanden bara uppstår på grund 

av strålning vilket sker efter cirka 6,6 minuter. Simuleringen har kompletterats med 

handberäkningar för hela våningsplanet, vilka visar att inga kritiska förhållanden uppstår. 

Siktberäkningar har gjorts där det antagits att brandgaserna sprids ut på hela plan -1 och 

dessa visar att kritiska förhållanden med avseende på sikt uppstår efter cirka 6,1 minuter.  

Att utrymma Team Sportias butik och berört våningsplan tar 3,1 respektive 6,1 minuter. 

Därmed är det ett gränsfall om tiden räcker för att säkerställa tillfredställande utrymning. 

Dock är det ett konservativt antagande att alla brandgaser stannar kvar på våningsplanet och 

även besökarantalet är konservativt skattat. Då utrymningstiden och tid till kritiska 

förhållanden sammanfaller har bedömningen gjorts att säker utrymning kan ske. 

11.10.8 Delscenario 8 

 I detta delscenario är detektionen fördröjd samtidigt som både brandgasventilationen och 

sprinklersystemet inte fungerar. Med samma resonemang som i Delscenario 7 kan 

brandgaserna i värsta fall stanna kvar på plan -1 och bilda ett brandgaslager när 

sprinklersystemet inte fungerar. Kritiska förhållanden uppkommer på samma sätt som i 

ovanstående scenario när sikten understiger 10 meter efter cirka 6,1 minuter och på grund av 

strålning från brandgaslagret i Team Sportia efter cirka 6,6 minuter. Utrymningstiden för 

Team Sportia respektive hela plan -1 uppgår till 3,4 minuter respektive 6,4 minuter. Därmed 

är även detta ett gränsfall för säker utrymning, men eftersom tiden som skiljer 

utrymningssimuleringen och tid till kritiska förhållanden bara är 0,2 minuter, har det med 

samma resonemang som i Delscenario 8 bedömts att utrymning kommer ske säkert även i 

detta delscenario. 
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11.10.9 Sammanfattande tabell 

 Tabellen visar att tillfredställande utrymning kan ske för alla åtta delscenarier. 

Tabell 14. Sammanställning av viktiga parametrar och bedöming om tillfredsställande utrymning kan ske. 

* Tiden till kritiska förhållanden är beräknad med mycket konservativa parametrar och 

skillnaden till utrymningstiden är mycket liten. Därför har bedömningen gjorts att 

tillfredställande utrymning kan ske. För vidare resonemang se 11.10.7 och 11.10.8. 

 

 

  

Del-

scenario 

Sprinkler-

aktivering  

Brandgas-

ventilation  

Kritiska 

förhållanden 

Utrymningstid 

 

Tillfreds-

ställande 

utrymning 

1 2,8 min 1,1 min - Team Sportia: 3,1 

min 

Plan -1: 6,1 min 

Ja 

2 2,8 min 1,4 min - Team Sportia: 3,4 

min 

Plan -1: 6,4 min 

Ja 

3 2,8 min - Team Sportia: 

12 min 

Plan -1: 12 min 

Team Sportia: 3,1 

min 

Plan -1: 6,1 min 

Ja 

4 2,8 min - Team Sportia: 

12 min  

Plan -1: 12 min 

Team Sportia: 3,4 

min 

Plan -1: 6,4 min 

Ja 

5 - 1,1 min - Team Sportia: 3,1 

min 

Plan -1: 6,1 min 

Ja 

6 - 1,4 min - Team Sportia: 3,4 

min 

Plan -1: 6,4 min 

Ja 

7 - - Team Sportia: 

6,6 min 

Plan -1:6,1 min 

Team Sportia: 3,1 

min 

Plan -1: 6,1 min 

Ja *  

8 - - Team 

Sportia:6,6 min 

Plan -1:6,1 min 

Team Sportia: 3,4 

min 

Plan -1: 6,4 min 

Ja * 
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12 Utrymningsberäkningar 

I detta avsnitt behandlas beräkningar gällande utrymningen av varuhuset.  

Utrymningsberäkningarna har delats upp i tre delar där varseblivningstiden har bestämts 

med hjälp av beräkningar i DetactQS. Därefter har besluts- och reaktionstiden använts samt 

förflyttningstiden beräknats med hjälp av programmet Simulex. Dessa tider har sedan 

adderats och bildat den totala utrymningstiden.  

12.1 Antal besökare 

För att simulering i Simulex skulle kunna genomföras behövdes en uppskattning av antalet 

besökare i varuhuset göras. För att göra denna uppskattning har statistik över hur många 

som besöker varuhuset under en och samma dag använts. Statistik över december 2009 visar 

en toppnotering på cirka 21 000 personer. Uppskattningar av besökarantalets variation över 

dagen och antagandet att den är fördelad enligt Figur 62 nedan har gjorts.  

 

 
Figur 62. Uppskattad fördelning av besökarantal för PUB-huset.  

 

Maximala antalet besökare i varuhuset har alltså uppskattas till 3000 personer. Det totala 

antalet personer har fördelats jämnt över de fem våningsplanen och blev följaktligen 600 

personer på varje våningsplan.  
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12.2 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden är svår att bedöma, men uppskattningar har gjorts genom att anta den 

till detektionstiden för alla personer i byggnaden. Då den närmaste detektorn felfungerar 

kommer alltså varseblivningstiden att fördröjas.  

 

Nedan tabelleras varseblivningstiden som beräknats i programmet DetactQS. För indata till 

programmet se bilaga till respektive scenario.  

 

Tabell 15. Varseblivningstid som beräknats med DetactQS. 

 Direkt 

detektion 

Fördröjd 

detektion 

Scenario 1 – 

Sprinkleraktivering  

0,7 min  0,9 min 

Scenario 1 – INTE 

Sprinkleraktivering 

0,7 min  0,9 min 

Scenario 2 - 

Sprinkleraktivering 

0,4 min 0,7 min 

Scenario 2 – INTE 

Sprinkleraktivering 

0,4 min 0,7 min 

Scenario 3 - 

Sprinkleraktivering 

1,1 min 1,4 min 

Scenario 3 – INTE 

Sprinkleraktivering 

1,1 min 1,4 min 

 

De utrymningsvägar som finns att tillgå samt mått för dessa finns redovisade i Bilaga F och 

det är dessa som använts som indata vid simuleringarna. I två scenarier har beräkningar 

visat att utrymningsvägar blir blockerade. Vid Scenario 1 har den stora entrén mot Hötorget 

antagits vara blockerad och vid Scenario 2 har utrymningsvägen via Team Sportias lager 

antagits vara obrukbar på grund av branden. Att utrymningsvägarna blir obrukbara stöds av 

beräkningar under aktuella scenariokapitel. 
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12.3 Besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid  

För simulering av besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid i byggnaden har 

programmet Simulex använts. För teori kring detta program hänvisas läsaren till Bilaga B.  

 

Den grupp av människor som användes vid simuleringar i Simulex var så kallade shoppers. 

Denna population består av 35 % män, 40 % kvinnor, 15 % barn samt 10 % pensionärer. 

Fördelningen anses vara en bra representation av de verkliga besökarna i varuhuset.  

I tabellen nedan presenteras egenskaper hos populationen shoppers. 

 
Tabell 16. Egenskaper hos personer som använts vid simuleringar i Simulex. 

     Egenskap Man  Kvinna  Barn  Pensionär  

Radie av 

kroppsstorlek 

0.27 m 0,24 m 0.21 m 0.25 m 

Gånghastighet  1.35 +/- 

0,20 m/s 

1,15 +/- 0,20 

m/s 

0.9 +/- 0,30 

m/s 

0.8 +/- 0,30 

m/s 
 

För gånghastigheter i trappor, såväl uppåt som nedåt, används i programmet en faktor som 

justerar gånghastigheten. För nedåt i trappor multipliceras gånghastigheten med en faktor 

0,6 och uppåt i trappor med en faktor 0,5 för samtliga persontyper. 

Reaktions- och beslutstid uppskattas till 1 minut för de som ser branden, men kommer även 

att uppskattas till 1 minut för de som inte ser branden då ett informativt talande meddelande 

finns installerat i lokalen.[Boverket, 2006] 

Nedanstående tabell sammanfattar de förutsättningar som gäller vid de olika delscenarierna. 

Förutsättningarna är hämtade från händelseträdet och är därmed samma för alla tre 

scenarier. 

Tabell 17. Förutsättningar för varje delscenario hämtade från händelseträdet. 

Delscenario Sprinklersystem Brandgasventilation Detektion 

1 Fungerar Fungerar Direkt 

2 Fungerar Fungerar Fördröjd 

3 Fungerar Fungerar INTE Direkt 

4 Fungerar Fungerar INTE Fördröjd 

5 Fungerar INTE Fungerar Direkt 

6 Fungerar INTE Fungerar Fördröjd 

7 Fungerar INTE Fungerar INTE Direkt 

8 Fungerar INTE Fungerar INTE Fördröjd 
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De besluts- och reaktionstider samt förflyttningstider som beräknats och bedömts vara 

aktuella för respektive scenario sammanfattas i tabellerna nedan. 

Tabell 18. Besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid för Scenario 1. 

Scenario 1 Besluts- och reaktionstid 

samt förflyttningstid 

Plan 0 2,5 min 

 

 

Tabell 19. Besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid för Scenario 2. 

Scenario 2 Besluts- och reaktionstid 

samt förflyttningstid 

Plan -1 5,5 min 

 

 

Tabell 20. Besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid för Scenario 3. 

Scenario 3 Besluts- och reaktionstid 

samt förflyttningstid 

Team Sportia 2 min 

Plan -1 5 min 
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12.4 Utrymningstid 

Sammanfattningsvis har varseblivningstiden, besluts- och reaktionstiden samt 

förflyttningstiden adderats för att bilda den totala utrymningstiden. Detta tabelleras nedan 

för de olika scenarierna i händelseträdet och de berörda lokalerna.  

 

Tabell 21. Utrymningstid för de olika scenarierna och delscenarierna uppdelat i de berörda lokalerna.  

 

  

Delscenario Scenario1  

Plan 0 

Scenario2 

Plan -1 

Scenario3 

Team 

Sportia 

Scenario3  

Plan -1 

1 3,2 min 5,9 min 3,1 min 6,1 min 

2 3,4 min 6,2 min 3,4 min 6,4 min 

3 3,2 min 5,9 min 3,1 min 6,1 min 

4 3,4 min 6,2 min 3,4 min 6,4 min 

5 3,2 min 5,9 min 3,1 min 6,1 min 

6 3,4 min 6,2 min 3,4 min 6,4 min 

7 3,2 min 5,9 min 3,1 min 6,1 min 

8 3,4 min 6,2 min 3,4 min 6,4 min 
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12.5 Handberäkning utrymningstid 

Förflyttningstiden ut ur lokaler kan simuleras med utrymningsprogram, men också 

handberäknas med enkla ekvationer. Tiden beror på hur personerna är fördelade, vilken typ 

av personer som befinner sig i byggnaden samt om de behöver hjälp att förflytta sig. 

Datormodeller är mer lämpade för stora lokaler där utrymning sker samtidigt från flera 

lokaler och köbildning troligen uppstår [Brandteknik, 2005]. Dock har en handberäkning 

gjorts i denna rapport för att jämföra med simuleringen. Handberäkningsuttrycken som 

används är: 

𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
𝐿

𝑣
 

𝑡𝑑ö𝑟𝑟 =
𝑁

𝐵𝑓
 

Förflyttningstiden innebär den längsta tid det tar att gå till utrymningsvägen (tgång) samt 

tiden det tar att passera genom dörren (tdörr). Värden för gånghastighet och personflöde har 

tagits från tabell 15.3 i Brandskyddshandboken [Brandteknik, 2005], vilka är avsedda att 

användas vid hög persontäthet. Antal personer som vistas på respektive våningsplan har 

uppskattats vara cirka 600 stycken. Dessa har fördelats på de fyra utrymningsvägar som 

finns på de flesta våningsplanen och antalet personer som ska passera en dörr blir därför 

150. Det längsta avståndet till en utgång har med hjälp av ritningar uppskattats till cirka 45 

meter. 

𝑡𝑔å𝑛𝑔 =
𝐿

𝑣
=

45

0,6
= 75 𝑠 

𝑡𝑑ö𝑟𝑟 =
𝑁

𝐵𝑓
=

150

1,2 × 0,75
= 167 𝑠 

Eftersom det anses vara säkert att befinna sig i trapphusen har inga beräkningar gjorts på 

utrymning av dessa. Den totala förflyttningstiden blir då cirka 4 minuter. Detta värde 

stämmer relativt bra med förflyttningstiden i simuleringarna.  
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12.6 Utrymning av hela varuhuset 

För att åskådliggöra hur utrymningen av varuhuset sker har utrymningstiden vid de olika 

scenarierna jämförts. Detta har gjorts genom att undersöka antalet personer som är kvar i 

varuhuset som funktion av tiden för de olika scenarierna. Vid denna jämförelse innebär 

reaktions- och förflyttningstid den tid det tar att helt lämna byggnaden och ingen hänsyn har 

tagits till varseblivningstiden.    

Figuren nedan visar antalet personer kvar i byggnaden som funktion av tiden för Scenario  

1-3. 

 
Figur 63. Figuren visar skillnaden i utrymningstid för de olika scenarierna. 

 

I figuren syns att Scenario 1 medförde den längsta utrymningstiden. Detta till följd av att den 

stora entrén mot Hötorget är blockerad och personer därmed tvingas att välja någon av de 

andra utrymningsvägarna. Scenario 3 gav den kortaste utrymningstiden till följd av att alla 

utrymningsvägar är tillgängliga i detta scenario.  
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12.7 Kommentarer till utrymningssimuleringen 

För att illustrera utrymningssimuleringarna visas nedan några ögonblicksbilder och 

kommentarer till dessa. 

Vid simulering framgick tydligt hur köbildning uppstår och flaskhalsar kunde identifieras 

vid ingångarna till varje trapphus. Anledning till att stor köbildning kan uppstå vid 

ingångarna är dels dörrbredden och att personer från flera våningsplan ansluter till samma 

trapphus.  

 

 

Stor köbildning uppstod även i 

trapphusen där många personer 

skulle gå ner och det samtidigt fanns 

minst en anslutning från varje 

våningsplan.   

 

 

 

 

 

Figur 64. Köbildning vid ingångarna till trapphusen. 

 

 

 

 

 

  

Figur 65. Köbildning i trapphus 

D vid simulering i Simulex.  

Figur 66. Köbildning i trapphus 

där flera våningsplan ansluter. 
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13 Känslighetsanalys 

Händelseträdet som använts för respektive scenario kan ses som  en känslighetsanalys i sig, 

men för att närmare undersöka hur en förändring av viktiga parametrar påverkar resultaten 

har en separat känslighetsanalys gjorts. Varje parameter har utretts fristående och slutsatser 

har sedan dragits utifrån resultaten. Det som valts att analysera vidare är siktberäkningar, 

utrymning, tillväxthastighetens betydelse, sprinkleraktivering samt detektion. 

13.1 Siktberäkningar 

I utredningen av de tre valda scenarierna har det visat sig att kritiska förhållanden ofta 

uppstår först på grund av nedsatt sikt. Sikten har därför ansetts vara en viktig parameter att 

utföra en känslighetsanalys på. Det som utretts i denna del är rökpotentialens, 

tillväxthastighetens, förbränningsenergins och rumsvolymens betydelse.  

 

13.1.1 Rökpotentialens betydelse 

För att undersöka rökpotentialens betydelse gjordes en beräkning med ett högre värde på 

rökpotentialen. För beräkningarna har Scenario 3 använts och delscenariot där 

sprinklersystemet felfungerar. 

Tidigare använd indata:  

𝐷0 − 0,051 m2/g (α- cellulosa) 

Ny indata: 

𝐷0 − 0,39 m2/g (Fast PVC-plast) 

mf ≈ 8,9 kg 

 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

=  
8,9 × 3 × 17500 × 0,7

0,047

3

= 191 𝑠 = 3,2 𝑚𝑖𝑛 

Det ordinarie beräknade värdet för Scenario 3 är 6,3 minuter. Det kan konstateras att 

rökpotentialen har stor betydelse för tiden till kritiska förhållanden med avseende på sikt, 

eftersom det skiljer cirka 3 minuter på tiderna till kritiska förhållanden. 

 

13.1.2 Tillväxthastighetens betydelse 

För att undersöka tillväxthastighetens betydelse för branden gjordes en beräkning med ett 

högre värde.  

 

Tidigare använd indata: 

α − 0,047 kW/s2 (fast) 
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Ny indata: 

α − 0,19 kW/s2 (ultra fast) 

𝑚𝑓 = 68𝑘𝑔 

 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

=  
68 × 3 × 17500 × 0,7

0,19

3

= 236 𝑠 = 3,9 𝑚𝑖𝑛 

 

Det beräknade värdet för Scenario 3 är alltså 6,3 minuter. Det kan därmed konstateras att 

även tillväxthastigheten har stor betydelse för den beräknade tiden till kritiska förhållanden 

med avseende på sikt. Detta eftersom att tiden skiljer sig med cirka 2,5 minuter.  

 

13.1.3 Förbränningsenergins betydelse  

Beräkning har även gjorts för att undersöka förbränningsenergins betydelse. Detta har gjorts 

genom att minska till det lägsta värdet inom det angivna intervallet.  

  

Tidigare använd indata: 

∆𝐻𝑐 − 17,5 MJ/kg 

 

Ny indata: 

∆𝐻𝑐 − 15 MJ/kg  

𝑚𝑓 = 68𝑘𝑔 

 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

=  
68 × 3 × 15000 × 0,7

0,047

3

= 357 𝑠 = 6,0 𝑚𝑖𝑛 

 

Det kan här konstateras att förbränningsenergins betydelse är liten för tiden till kritiska 

förhållanden med avseende på sikt. Detta då tiden inte förändras särskilt mycket vid en 

minskning inom det angivna intervallet.  

 

13.1.4 Rumsvolymens betydelse 

För att undersöka rumsvolymens betydelse gjordes en beräkning med ett lägre värde.  

 

Tidigare använd indata: 

V - 15000 m3 

 

Ny indata:  

V - 10000 m3 
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𝑚𝑓 =

ln10
𝐿

𝑉

𝐷0
=

ln10
10

10000

0,051
= 45149 𝑔 ≈ 45𝑘𝑔 

 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

=  
45 × 3 × 17500 × 0,7

0,047

3

= 328 𝑠 = 5,5 𝑚𝑖𝑛 

 

Det kan alltså konstateras att inte heller rumsvolymen har stor betydelse för tiden till kritiska 

förhållanden med avseende på sikt, detta eftersom tiden inte förändras mycket vid en stor 

minskning av rumsvolymen. 

13.2 Utrymningsberäkningar 

Utrymningsberäkningarna i rapporten har utförts både med simuleringar i Simulex samt 

med handberäkningar. Då tiderna från Simulex anses ge ett mer verklighetstroget resultat 

och dessa har använts i utredningen av scenarierna, har känslighetsanalysen utförts på detta 

program. Känslighetsanalysen har utförts genom att simulera utrymningen och samtidigt 

variera olika parametrar. Till skillnad från simuleringarna i scenarierna har inga personer 

styrts, utan alla har gått till den närmaste utgången. Tiderna bör därför inte jämföras med de 

tidigare simulerade utan bara inbördes med varandra. Det som utretts är betydelsen av 

parametrarna persontäthet och valet av persontyp.  

 

13.2.1 Persontäthetens betydelse 

I rapporten uppskattas besökarantalet till 3000 fördelat jämnt på de fem våningsplanen. 

Detta anses vara en konservativ bedömning i förhållande till en vanlig dag i varuhuset, men 

som en rimlig bedömning för mer välbesökta tillfällen. En jämförelse har ändå gjorts för hur 

utrymningstiden varierar för varuhuset vid såväl en ökning som en minskning av 

besökarantalet. För att undersöka hur utrymningstiden varierar med persontätheten har 

simuleringar gjorts där personantalet ökats respektive minskats med 1000 personer fördelat 

på våningsplanen.    

 

Tid med 2000 besökare: 470 sekunder = 7,8 minuter  

Tid med 3000 besökare: 695 sekunder = 11,6 minuter 

Tid med 4000 besökare: 925 sekunder = 15,4 minuter 

 

Simuleringar visar att persontätheten har stor betydelse för utrymningstiden. 

Utrymningstiden ökar respektive minskar cirka 4 minuter när antalet varieras enligt ovan. 
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13.2.2 Persontypens betydelse  Tabell 22. Egenskaper hos persontyp median 

Simuleringar har även gjorts där persontypen 

ändrats till att samtliga personer är av typen median 

istället för shoppers som använts vid de tidigare 

simuleringarna. Egenskaper hos persontypen 

median finns i Tabell 22. Dessa värden kan jämföras 

med de i Tabell 16. 
 

 

Tid när alla är shoppers: 695 sekunder = 11,6 minuter 

Tid när alla är medianer: 575 sekunder = 9,6 minuter 

 

Detta innebär att utrymningstiden för varuhuset minskar med cirka 2 minuter när 

persontypen median används i stället för shoppers. Slutsatsen dras därmed att valet av 

persontyp har betydelse för resultatet och utrymningstiden påverkas av vilken typ av 

personer som befinner sig i varuhuset. Därför är det av stor vikt att en fördelning väljs som 

speglar de verkliga besökarna väl.    

13.3 Brandtillväxt 

Brandens tillväxthastighet kommer att påverka hur snabbt sprinkleraktivering sker och 

därmed vilken maximal effektutveckling som uppnås. I Scenario 2 tillväxer branden redan 

med tillväxthastighet 0,19 kW/s2 (ultra fast) och någon känslighetsanalys för detta anses 

därför inte nödvändig. Analysen har gjorts för Scenario 1 och 3 genom att ändra 

tillväxthastigheten i DetactQS från fast till ultrafast och därigenom beräknat en ny 

aktiveringstid för sprinklern. Dessutom har tidigare simuleringar i CFAST genomförts med 

den nya tillväxthastigheten. 

 

13.3.1 Scenario 1 

Nedan redovisas resultat från simuleringarna och därmed tillväxthastighetens betydelse.  

Tabell 23. Tillväxthastighetens betydelse för sprinkleraktivering och maximal effektutveckling. 

Tillväxt α-värde Tid till 

sprinkleraktivering  

Maximal 

effektutveckling  

Fast 0,047 kW/s2 2,5 min 1,1 MW 

Ultrafast 0,19 kW/s2 1,5 min 1,5 MW 
 

Tabellen visar att en snabbare tillväxthastighet medför tidigare sprinkleraktivering men att 

den maximala effektutvecklingen ökar. 

  

Egenskap Median 

Radie av 

kroppsstorlek 

0,25 m 

Gånghastighet  1,30 m/s 
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Den nya simuleringen med tillväxthastighet 0,19 kW/s2 har gjorts då hela våningsplan 0 

stängts av från resterande byggnad. Denna visar att kritiska förhållanden bara inträffar med 

avseende på brandgaslagrets höjd och detta efter 8,3 minuter, vilket är samma tid som i den 

första simuleringen med tillväxthastigheten fast.  

13.3.2 Scenario 3 

Nedan redovisas beräkningar och simuleringar där tillväxthastigheten varierats.  

 

Tabell 24. Tillväxthastighetens betydelse för sprinkleraktivering och maximal effektutveckling. 

Tillväxt α-värde Tid till 

sprinkleraktivering  

Maximal 

effektutveckling  

Fast 0,047 kW/s2 2,8 min 1,4 MW 

Ultrafast 0,19 kW/s2 1,7 min 1,9 MW 
 

Som konstaterats för Scenario 1 medför en snabbare tillväxt att aktiveringen av sprinkler sker 

tidigare, men att den maximala effektutvecklingen ökar. 

Den nya simuleringen för Scenario 3 har visat att kritiska förhållanden även här uppstår 

endast på grund av strålning från brandgaslagret och detta efter cirka 3,8 minuter. Denna tid 

kan jämföras med 6,7 minuter som togs fram med samma maximala effektutveckling, men 

med tillväxthastigheten fast.  

13.4 Detektion 

Detektionssystemet består i PUB-huset av rökdetektorer. Beroende på hur nya detektorerna 

är används i DetactQS en temperaturförändring på 5-13 C [Nilsson Holmstedt, 2008]. 

Eftersom detektorerna i byggnaden är relativt nya har en temperaturförändring på 5 C 

använts. I känslighetsanalysen har det undersökts hur aktiveringstiden förändras om 13 C 

istället används. RTI-värdet som används i DetactQS är 0,5 (ms)1/2 för rökdetektorer [Nilsson 

Holmstedt, 2008].  

13.4.1 Scenario 1 

Vid den ordinarie beräkningen användes aktiveringstemperaturen 25 C, vilket medförde att 

den närmaste detektorn aktiverade efter 44 sekunder. När en aktiveringstemperatur på 33 C 

användes blev den beräknade tiden istället 89 sekunder. I beräkningarna har höjden till taket 

angetts som 4,5 meter och det radiella avståndet till detektorn som 10 meter.  

13.4.2 Scenario 2 

Med aktiveringstemperaturen 25 C har detektoraktiveringen beräknats till 23 sekunder. 

Genom att byta aktiveringstemperaturen till 33 C och hålla resterande parametrar konstanta 

har detektionstiden beräknats till 45 sekunder. Höjden till taket som använts är 6 meter och 

det radiella avståndet mellan branden och detektorn är 6,7 meter.  
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13.4.3 Scenario 3 

Vid den ordinarie simuleringen användes aktiveringstemperaturen 25 C och med denna 

beräknades detektoraktivering ske efter 64 sekunder. Byts 25 C ut till 33 C medan de andra 

ingående parametrarna hålls konstanta, blir detektionstiden istället 130 sekunder. Höjden till 

taket 6 meter och det radiella avståndet till detektorn 14 meter. 

 

Slutsatsen som kan dras från detta är att detektionstiderna approximativt fördubblas om det 

maximala värdet inom det angivna intervallet används istället för det minsta värdet. 

Temperaturen som används har alltså stor betydelse, men det bör poängteras att det ändå 

rör sig om relativt korta tider. 

13.5 Sammanfattning 

Känslighetsanalysen av siktberäkningarna visar att valet av förbränningsvärme och 

rumsvolym inte påverkar resultatet nämnvärt. Dock har det visats att valet av 

tillväxthastighet på branden samt rökpotential hos det aktuella materialet påverkar resultatet 

mycket. 

Simuleringarna med Simulex visar att både persontätheten och valet av persontyp har stor 

betydelse för utrymningstiden. Det är därför viktigt att en fördelning som speglar besökarna 

och besökarantalet väljs. Alternativt kan konservativa bedömningar av detta göras. 

Slutsatsen som kan dras från känslighetsanalysen av brandtillväxten är att 

tillväxthastighetens betydelse är stor och att en snabbare tillväxthastighet medför att kritiska 

förhållanden uppstår snabbare. Därmed är det viktigt att en så korrekt tillväxthastighet som 

möjligt väljs.  

Detektionstiderna fördubblas approximativt om den maximala temperaturen inom det 

angivna intervallet används istället för det minsta värdet. Temperaturen som används har 

alltså stor betydelse, men det bör poängteras att det ändå rör sig om relativt korta tider. 

Sammanfattningsvis visar känslighetsanalysen att antagna värden har stor påverkan på 

slutresultatet. Det är därför viktigt att uppskattade värden väljs så noga som det är möjligt. 

När flera material är inblandade i branden bör värden antas utifrån det material som innebär 

värst konsekvenser.  
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14 Åtgärdsförslag 

Rapporten visar att säker utrymning kan ske för samtliga som befinner sig i de publika 

delarna av PUB-huset för de scenarier som studerats. Därmed är det inte sagt att 

brandskyddet inte går att förbättra. Nedan presenteras de åtgärder som enligt lagstiftning 

eller allmänna råd skall eller bör göras. Dessutom har brister observerats som inte specificeras 

i någon lagstiftning. Dessa åtgärdsförslag borde, enligt författarna, genomföras för att öka 

personsäkerheten ytterligare. De förslag som borde åtgärdas nedan är alltså inte stärkta med 

lagstiftning utan utgör enbart författarnas egna åsikter. 

14.1 Vägledande skyltar 

Som nämnts tidigare var det vid platsbesöket flera utrymningsskyltar som saknade 

fungerande belysning. I händelse av brand är det därför osäkert hur många av de 

vägledande skyltarna som kommer att fungera som avsett och utrymningen kan därmed 

fördröjas. Bättre underhåll och kontroll av skyltarna bör därför göras. 

För personer med rörelsehinder finns två 

trapphus som är avsedda för utrymning med 

rullstol. Avsikten är att rörelsehindrade skall 

utrymma till trapphusen och där invänta 

hjälp av brandförsvaret eller väktare på 

varuhuset för att ta sig ner för trappan.  

Då trapphuset är en egen brandcell skall 

detta vara en säker plats innan hjälp anländer. För att tydliggöra denna utrymningsstrategi 

bör speciellt avsedda utrymningsskyltar markera dessa trapphus. Detta är en mycket billig 

åtgärd som bör göras. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG: 

 Bättre underhåll och kontroll av utrymningsskyltar skall utföras [Boverket, 

2008, 5:351]. 

 Trapphusen som är speciellt avsedda för rörelsehindrade bör kompletteras med 

anpassade utrymningsskyltar [Riktlinjer för en tillgängligare stadsförvaltning. 

Mot delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder, 2003]. 

14.2 Utrymningsvägar 

Om en utrymningsväg används eller inte i en nödsituation beror bland annat på hur 

attraktiv den är för personer i byggnaden. Vid platsbesöket i PUB-huset fanns ett flertal 

exempel på oattraktiva dörrar samt dörrar med vilseledande markering. I avsnitt 4 visas till 

exempel en utrymningsväg försedd med en lapp med texten ”DÖRREN ÄR LARMAD! 

ANVÄND KORT SÅVIDA DET INTE ÄR ETT NÖDLÄGE”. Uppmaningar av detta slag gör 

Figur 67. Exempel på utrymningsskylt anpassad för 

rörelsehindrade.   
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att utrymningsvägen blir mindre attraktiv och i värsta fall inte används alls. I samma avsnitt 

finns exempel på utrymningsvägar med vilseledande markering. På en dörr fanns 

information som föreslår att ett handtag skall tryckas nedåt för att dörren ska gå att öppna, 

men i själva verket finns inget handtag som går att trycka ner. 

Vid några utrymningsvägar fanns även inredning och varor till försäljning olämpligt 

placerat. Bland annat begränsade ett klädställ en nödutgång och en matta var placerad så att 

den skulle kunna ställa till problem vid utrymning. Vid placering av inredning får 

utrymningsvägar inte blockeras eller begränsas. 

På vissa ställen pekade utrymningsskyltar rakt in i tygskynken som satts upp under 

ombyggnationen av PUB-huset. Skyltarna blir snarare vilseledande än vägledande och 

skynkena ska tas bort alternativt ska utrymningsvägen ledas om utan att avsteg görs från 

gällande regler. Kontroll visade även att dessa tygskynken var brännbara vilket ökar 

brandbelastningen och risken för brandspridning. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Utrymningsvägarna borde göras mer attraktiva genom att lappar som begränsar 

utnyttjandet av dörren tas ner. 

 Dörrar som leder till utrymningsvägar skall förses med korrekta instruktioner 

[Boverket, 2008, 5:342].  

 Inredning och varor som står i för nära anslutning till utrymningsväg skall 

flyttas [Boverket, 2008, 5:31]. 

 Tygskynkena skall tas bort helt, alternativt bytas ut mot obrännbart material. 

Byts de ut skall utrymningsvägarna ledas om [Boverket, 2008, 5:351]. 

14.3 Personalutrymmen 

I flera personalutrymmen fanns bristande brandskydd och tecken på oförsiktighet i fråga om 

brandrisker. Detta gällde delvis utplacering av larmdon och delvis personalens eget 

handlande, vilket går att läsa mer om i avsnitt 4.3. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Personalen bör uppmärksammas om deras eget ansvar i fråga om brandrisker 

[Brandteknik, 2005, 4.3.6]. 

 Samtliga lokaler som används som personalrum skall förses med larmdon 

[Boverket, 2008, 5:3542]. 
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14.4 Riskkällor med hög brandbelastning 

På plan -1 i de icke offentliga delarna återfanns vid platsbesöket en hög brandbelastning i 

form av madrasser och dylikt från hotellet. Denna passage är inte längre avsedd att fungera 

som utrymningsväg, men brandbelastningen utgör ändå en riskkälla vid brand. Madrasser 

och textil producerar väldigt mycket brandgaser vid förbränning och så stor massa ger 

upphov till en stor brand vid antändning. Därför bör materialet placeras där personal inte 

vistas regelbundet eller där passage normalt inte sker.  Denna korridor var dessutom skyltad 

som utrymningsväg, men är enligt strategin för utrymning inte en sådan.  Dessa skyltar skall 

därför tas bort omgående. 

Innanför Hötorgsentrén där diverse utställningar sker är det viktigt att tänka på vilken 

brandbelastning utställningarna medför och hur utställningen påverkar möjligheten att 

utrymma genom denna entré. Vid samtliga fyra tillfällen då PUB-huset besökts har 

utställningarna inneburit hög brandbelastning samt begränsat möjligheterna för utrymning. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Personal- och lagerutrymmena på plan -1 borde rensas upp och brännbart 

material borde omplaceras. 

 Felaktigt uppsatta utrymningsskyltar skall tas bort [Boverket, 2008, 5:351]. 

 När utställningar hålls borde placeringen av dessa ses över. Brandbelastningen 

borde även hållas så låg som möjligt. Detta kan göras genom att välja material 

som inte är lättantändliga. Förslagsvis borde riktlinjer för utställningarnas 

omfattning och placering tydligt formuleras för att säkerställa att personer kan 

passera förbi utställningen och ut genom Hötorgsentrén i en 

utrymningssituation. 

14.5 Sprinklerplacering 

Vid besöket observerades ett flertal olämpligt placerade sprinklerhuvuden. Dessa var till 

exempel placerade tätt intill en vägg eller i vissa fall var löst material staplat så att 

sprinklerns verkningsyta begränsades. Kartonger och löst material som är placerat för nära 

sprinklerhuvudena kommer störa vattnets spridningsplym och därmed minska 

effektiviteten. De felplacerade sprinklerhuvudena är svåra att åtgärda, men löst material 

skall staplas om så att störning inte sker. Att sprinklersystemet verkligen fungerar är väldigt 

viktigt då flera avsteg från BBR [Boverket, 2008] har gjorts på grund av detta.  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Sprinklerplacering skall ses över så att de uppfyller ställda krav [SIS, 2004]. 

 Kartonger eller annat material skall placeras så att de inte stör vattenplymen 

från något sprinklerhuvud [SIS, 2004, 12.1.2]. 
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14.6 Systematiskt brandskyddsarbete 

Det systematiska brandskyddsarbetet är väl utvecklat på PUB-huset. Dock upptäcktes vid 

platsbesöket att de ansvariga för butikerna inte alltid är uppriktiga vid rapporteringen. Till 

exempel hade det rapporterats att en korridor fylld med madrasser, textilier och annat 

brännbart material var i normalt skick utan förhöjd brandbelastning. Detta visar hur viktigt 

det är med uppföljning och kontroll av det som rapporterats in, samt att de som rapporterar 

in är ärliga och förstår vikten av ett fungerande brandskydd. Det är också viktigt att de fel 

och brister som rapporteras in genom systemet verkligen blir åtgärdade inom rimlig tid, 

något som systemet Presto R.M.D.S inte kräver.   

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Personalen bör uppmärksammas på det egna ansvaret gällande brandrisker och 

informeras om vikten av ett fungerande brandskydd [Brandteknik, 2005, 4.3.6]. 

 Det bör inte tas för givet att personalens rapportering alltid är korrekt, utan 

Presto Risk Detection Management System (R.M.D.S) bör kompletteras med 

regelbunden uppföljning [Brandteknik, 2005, 4.3.6]. 

 Tidskrav bör ställas på hur fort fel och brister måste åtgärdas [Brandteknik, 

2005, 4.3.4]. 

14.7 Brandcellsgränser 

Vid besöket noterades en del otätheter i brandcellsgränser. Det är viktigt att 

brandcellsgränserna hålls täta då detta är ett sätt att skydda mot brandspridning och 

spridning av brandgaser.  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Alla otätheter mellan brandceller skall tätas [Boverket, 2008, 5:61].  

14.8 Brandspridning via ventilationssystemet 

Ritningen i Bilaga H visar att en brand i rummet på våningsplan -1 som är märkt 

”personalomklädning mm” utanför entreprenadgränsen till höger i bilden skulle kunna 

medföra att brandgaser sprids och kommer ut via tilluftsdonen i hela PUB-huset. Detta på 

grund av placeringen nära aggregatet långt ner i byggnaden. Utifrån erhållna ritningar har 

det inte varit möjligt att fastställa om spridning genom entreprenadgränsen hindras med 

brandspjäll. Därmed rekommenderas att detta borde kontrolleras. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 Kontroll om brandspjäll finns i entreprenadgränsen på plan -1 mot Hötorget 

borde göras. 
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15 Slutsats/Diskussion 

Genom rapporten har både slutsatser dragits och diskussioner förts kring antaganden och 

uppskattningar. Nedan sammanställs de viktigaste slutsatserna och diskussionerna. 

15.1 Slutsats 

Utifrån de valda scenarierna har bedömningen gjorts att utrymning kommer kunna ske 

tillfredsställande i samtliga delscenarier. Att en egen bedömning gjorts beror på att 

händelseträdet innefattar både sprinklersystem, brandgasventilation och detektionssystem i 

byggnaden och att analysen därmed behandlar delscenarier där merparten eller alla dessa 

felfungerar samtidigt. Många andra parametrar har dessutom valts ur en konservativ 

synvinkel. Detta medför att sannolikheten för vissa delscenarier är mycket låg och därmed 

bedöms utrymningen kunna ske säkert. Trots att tillfredställande utrymning bedömts kunna 

ske i alla delscenarier anses alla skyddssystem viktiga att ha kvar i drift. Eventuella större 

arrangemang i PUB-huset såsom konserter eller andra uppträdanden kan innebära högre 

persontäthet och därmed kan utrymningstiden bli längre  och befintligt brandskydd behövs. 

Dessutom är de program och beräkningsmodeller som använts inte helt lämpade för PUB-

husets komplexa geometri vilket innebär att scenarierna skulle kunna utvecklas på ett annat 

sätt än vad som anges i rapporten. De resultat som anges är därmed inte helt säkerställda 

och de skyddssystem som idag finns i PUB-huset anses nödvändiga.   

Vid platsbesöket upptäcktes dock en del allvarliga brister i brandskydd och 

brandskyddsarbete och utifrån detta har åtgärdsförslag tagits fram som presenteras i avsnitt 

14. Åtgärdas inte de punkter som enligt lag skall uppfyllas anses inte brandskyddet vara 

tillfedställande.  

15.2 Diskussion 

Genomlöpande i rapporten har det diskuterats hur parametrar har valts och vilka 

förenklingar som gjorts. Vissa delar har ansetts behöva en mer konkret diskussion, vilka tas 

upp nedan. 

15.2.1 Simuleringar 

De rökfyllnadsmodeller som använts i rapporten är tvåzonsmodeller. Detta innebär att 

lokalen eller lokalerna som ingår i simuleringen delas i två delar, en het zon (brandgaslagret) 

och en kall zon (under brandgaslagret). Detta är en grov förenkling och tvåzonsmodeller är 

inte lämpade för stora och komplexa geometrier. För att få mer verklighetstrogna resultat 

skulle en CFD-modell vara önskvärd, men på grund av bristande kunskap har detta inte 

varit genomförbart. 

I utrymningssimuleringarna har programmet Simulex använts. I viss mån har människorna 

styrts på ett sätt som ansetts vara verklighetstroget. Främst har detta gjorts genom att styra 

personer bort från branden. Vilka utgångar som i verkligheten kommer användas är dock 



102 

 

mycket beroende på skyltning, hur attraktiva utrymningsvägarna är, samt hur personal 

agerar och styr människorna. I de scenarier där utrymningsvägar blir blockerade av branden 

kan utrymningstiderna bli längre på grund av att vissa personer först väljer att gå mot en 

blockerad utgång, men sedan måste vända. Detta är svårt att ta hänsyn till i simuleringarna 

och har därför inte beaktats.  

Förmodligen kommer rulltrappan i mitten av byggnaden användas, eftersom detta är det 

vanligaste sättet att ta sig mellan våningsplanen under normala förhållanden. Denna är dock 

inte avsedd som utrymningsväg och har därför inte använts i simuleringen. Ett annat 

problem i utrymningssimuleringarna har varit att uppskatta hur många människor som 

vistas i byggnaden samtidigt, då uppgifter som funnits att tillgå bara anger totalantalet 

besökare per dag. Antaganden om personantal i simuleringarna har därför gjorts 

konservativt. 

15.2.2 Felkällor 

Det finns många möjliga felkällor i rapporten. Eftersom byggnaden är så omfattande 

upptäcktes i efterhand delar som inte sågs över eller mättes under platsbesöket. Detta har 

lett till att vissa uppskattningar behövt göras som kan utgöra en möjlig felkälla.  

Då innertaken på flera platser i PUB-huset var oregelbundna har förenklingar gjorts för att 

simuleringar och handberäkningar skulle vara genomförbara. Förenklingar har även behövts 

göras för andra geometrier i byggnaden i samband med simuleringarna.  

I utrymningssimuleringarna har befintliga ritningar använts. Utbud, möblering och 

skyltning sköts dock av ansvariga i respektive butik och kommer därför att förändras 

kontinuerligt. Detta är något som kan påverka utrymningen, men som inte går att ta hänsyn 

till i simuleringarna. Under platsbesöket var även vissa nödutgångar helt dolda av skynken 

eller avspärrade av annat. Detta är också ett tillfälligt förhållande som också kan påverka 

utrymningstiden. 

Känslighetsanalysen för de ingående parametrar som undersökts har visat att tid till kritiska 

förhållanden påverkas av vilka värden som antas för dessa parametrar. Därmed är det 

viktigt att ta fram data som är representativ för den brand som analyseras, eller använda 

konservativa värden om detta inte är möjligt. Dock kan för många konservativa värden ge 

missvisande och orimliga resultat vilket bör beaktas. 
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Bilaga A. Nomenklaturlista 

A – area [m2] 

𝐴0– öppningens area [m2] 

AT – omslutningsarea [m2] 

𝐴𝑤  – area i kontakt med brandgaser [m2] 

α – tillväxthastighet [kW/s2] 

α – värmediffusionstal [m2/s] 

B – dörrens bredd [m]  

cp – specifik värmekapacitet [J/kgK]  

D – avstånd vid strålningsberäkningar [m] 

D – flamdiameter vid flamhöjdsberäkningar [m] 

𝐷𝐿 − optisk densitet per meter [m-1] 

D0 – rökpotential [m2/g] 

f – dimensionerande personflöde genom dörren [p/sm] 

g – gravitationskonstant [m/s2] 

𝑘– konvektivt värmeöverföringstal [W/m2K] 

𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 − kritisk höjd brandgaslager [m] 

H – höjd [m] 

ΔHc – förbränningsvärme [J/kg] 

H0 – öppningens höjd [m] 

𝑘𝜌𝑐 − materialkonstant [W2s/m4K2] 

L – flamhöjd [m] 

L – avstånd till utgången vid utrymningsberäkningar [m] 

L1 – kortaste sidan av rektangel [m] 

L2 – längsta sidan av rektangel [m] 

m – massa [kg] 

𝑚  – massflöde [kg/s] 

N – antalet personer som ska passera samma dörr [p] 

𝑞 ´´ − strålningsintensitet [W/m2] 

Q  – effektutveckling [W] 

RTI – Response Time Index [(ms)1/2] 

S – golvarea [m2] 

S – anger förhållande area/avstånd2 vid beräkning av synfaktor[-] 

t – tid [s] 

𝑡𝑝   – penetrationstid [s] 

T – temperatur [K] 

ΔT – temperatur [K] 

v – gånghastighet [m/s] 

V – volym [m3] 

𝑉 − volymsflöde [m3/s] 
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z – höjd till brandgaslager [m] 

χ – förbränningseffektivitet [-] 

∅ – synfaktor [-] 

ε – emissivitet [-] 

σ – Stefan Boltzmanns konstant [J/sm2K4] 

ρ – densitet [kg/m3] 

𝛿 – tjocklek [m] 
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Bilaga B. Modeller 

I denna bilaga beskrivs de datorprogram och beräkningsmodeller som använts i rapporten. 

CFAST, DetactQS samt Simulex beskrivs först och följs sedan av beskrivningar av 

handberäkningsmetoder som använts. 

 

B.1 CFAST 

Programmet CFAST (Consolidate model of Fire Growth And Smoke Transport) kan 

användas för att simulera spridning av brandgaser, effektutveckling och temperaturer i ett 

brandrum. Syftet med att använda CFAST har i detta projekt varit att utreda när kritiska 

förhållanden uppstår. 

 

Simuleringar i CFAST baseras på teorier kring tvåzonsmodellen. Kortfattat betyder detta att 

brandrummet delas in i en kall zon och en het zon. I den heta samlas bildade brandgaser. 

Den kalla antas vara fri från brandgaser och ha en homogen temperatur. Med hjälp av 

kontinuitetsekvationer för bevarandet av massa och energi i de olika lagren samt indata om 

brandeffekt, rumsgeometri, konstruktionsmaterial och liknande kan bland annat 

temperaturen i lagren och brandgaslagrets höjd beräknas.  

 

CFAST tar inte hänsyn till brandgasernas transporttid, vilket gör att brandgaslagret kommer 

att sprida ut sig momentant vid bildandet. Rum med avlång geometri bör av denna 

anledning delas in i flera rum för att på så sätt skapa fördröjning. Eftersom brandgaslagret 

bildas momentant kommer CFAST att överskatta hastigheten med vilken brandgaslagret 

sjunker och ju större byggnaden är desto större påverkan får denna begränsning. 

Programmet använder enbart McCaffreys plymmodell vid beräkning av massflöden vilket 

gör att denna modells svagheter bör beaktas.  

Några fördelar med programmet är att en tydlig ritning skapas över definierade rum, vilket 

är speciellt viktigt för en byggnad med flera rum. Dock bör det nämnas att programmet inte 

lämnar några egna värderingar utan alla tolkningar av resultatet lämnas åt användaren. 

[Johansson, 2010] 

 

B.2 DetactQS 
DetactQS är ett program som används vid beräkningar av aktiveringstider för 

värmedetektorer samt sprinkler placerade under tak. I beräkningar används RTI-värde, 

takhöjd, radiellt avstånd från brand till detektor och aktiveringstemperatur. Programmet 

kräver även en effektutvecklingskurva som specificeras av användaren. DetactQS använder 

sig av Alperts ekvationer för takstrålar (ceiling jet) och antar att sprinklerns känselelement 

bara värms upp av ceiling jeten. Att dessa ekvationer används gör att programmet även har 
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de begränsningar som dessa ekvationer har. Programmet ger utdata i form av exempelvis tid 

till aktivering vilket nyttjats i denna rapport. [Nilsson Holmstedt, 2008]  

B.3 Simulex 
Simulex är ett program som används för simulering av utrymning. Utifrån utgångarnas 

placering och byggnadens geometri beräknas en avståndskarta vilket innebär att det kortaste 

avståndet till en utgång beräknas från varje punkt i byggnaden. Efter detta kan en 

population definieras med avseende på antal, storlek, reaktionstid och gånghastighet. I 

Simulex kan även utgångar inaktiveras för att på så sätt styra individer till andra utgångar 

än den närmaste. Anledningar till detta kan exempelvis vara utrymningsvägar som i 

verkligheten anses oattraktiva samt utrymningsvägar som blockeras av en brand.  

 

En brist med programmet är dock att personer i verkligheten tenderar att byta 

utrymningsväg då köbildning uppstår. Personer tenderar även att välja utgång utefter 

sociala band, men detta tas ingen hänsyn till i Simulex.  

[Frantzich, 1998] 

B.4 Effektutveckling  

För att beräkna effektutvecklingen har följande formel använts: 

𝑄 = 𝑚 𝛥𝐻𝑐𝜒    [Karlsson Quintiere, 2000] 

där 

 

𝑚 − bränslets massavbrinningshastighet [kg/s]  

∆𝐻𝑐 − förbränningsvärme [MJ/kg] 

𝜒 − förbränningseffektivitet [-]  

 

B.5 Brandens tillväxt 

För att beräkna brandens tillväxtfas används ofta en så kallad αt2-kurva. Den beskriver 

brandens tillväxt med en andragradskurva. Tabell B1 visar standardvärden för 

tillväxthastigheter. 

𝑄 = 𝛼 × 𝑡2     [Karlsson Quintiere, 2000]  

                      Tabell B1. Standardvärden för  

                      tillväxthastigheter. [Karlsson Quintiere, 2000] 

där  

  

Q −  effektutveckling [kW] 

𝛼 − tillväxthastighet [kW/s2] 

𝑡 − tid [s] 

Tillväxt α  

Slow 0,003 kW/s2 

Medium 0,012  kW/s2 

Fast 0,047  kW/s2 

Ultrafast 0,19  kW/s2 



109 

 

B.6 Ventilationskontroll 

En brand är antingen bränsle- eller ventilationskontrollerad. Beräkningar av maximal 

effektutveckling vid ventilationskontroll görs enligt följande beräkningsgång: 

 

Tillflödet av luft till brandrummet begränsas av öppningen till brandrummet.  

 

𝑚𝑎 = 0,5𝐴0 𝐻0     [Karlsson Quintiere, 2000] 

 

där 

 

𝑚𝑎 − massflöde luft [kg/s] 

𝐴0 − öppningsarea [m2] 

H0 − öppningshöjd [m] 

 

Endast syretillförseln är av relevans för brandens utveckling och syreflödet till brandrummet 

beräknas som: 

𝑚 𝑜2
= 𝑚𝑎 × 0,23 

Q vent = 𝑚 𝑜2
× 13,1 

 

där  

 

𝑚 𝑜2
− massflödet av syre [kg/s] 

0,23 − massandel syre i luften [-] 

13,1 −  frigjord energi när syre förbränns [MJ/kg] 

Q vent − effektutveckling vid ventilationskontroll [MW] 

 

B.7 Strålning 

B.7.1 Infallande strålning 

För att beräkna strålningen från flamman som infaller mot ett objekt i närheten kan följande 

formel användas  

 

𝑞 ̋ = ∅휀𝜍(Tf
4 −  T0

4)   [Drysdale, 2002] 

där 

 

𝑞 ” − strålning per ytenhet [W/m2]  

∅ − synfaktor [-] (beräknas enligt nedan) 

휀 − emissionsfaktor [-] 

𝜍 − 5,67*10-8 [J/sm2K4] 

𝑇𝐹 − flamtemperatur [K] 

𝑇0 − omgivningens temperatur [K] 
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B.7.2 Strålning från brandgaslagret 

Strålningen från brandgaslagret kan beräknas enligt: 

 

𝑞 ” = ∅휀𝜍(Tg
4 − T0

4)   [Drysdale, 2002] 

 

där 

 

𝑞 ” − strålning per ytenhet [W/m2] 

∅ − synfaktor [-] (beräknas enligt nedan) 

휀 − emissionsfaktor [-] 

𝜍 − 5,67*10-8 [J/sm2K4] 

𝑇𝑔 − brandgasernas temperatur [K] 

𝑇0 − omgivningens temperatur [K] 
 

B.7.3 Synfaktorn, ∅ 

Strålningen måste korrigeras med en synfaktor. Synfaktorn är ett mått på hur mycket av den 

utsända strålningen som når mottagaren.  

Platta till punkt 

Då synfaktorn beräknas som strålning från yta till punkt delas branden in i fyra rektanglar 

med sidorna L1 och L2 där L1 < L2. Med parametrarna S och α utläses en rektangels synfaktor 

ur tabellen nedan [Drysdale, 2002] 

 

𝑆 =
𝐿1

𝐿2
 

 

𝛼 =
𝐿1 × 𝐿2

𝐷2
 

 

∅𝑡𝑜𝑡 = ∅𝐿1 ,𝐿2
× 4 

 Figur B1. Uppdelning av flamman för 

beräkning av synfaktor.  
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B.8 Flamhöjd 

Ibland måste höjden på flammorna uppskattas, till exempel för att ta reda på strålningen. 

Flamhöjden kan beräknas på flera olika sätt och med olika metoder. De olika modellerna har 

olika lämplighet beroende på situation. I denna rapport har Heskestads flamhöjdskorrelation 

ansetts vara mest lämplig och flamhöjden har beräknats enligt följande: 

 

𝐿 = 0,235 × 𝑄 2/5 − 1,02𝐷  [Karlsson Quintiere, 2000] 

 

där 

𝐿 − flamhöjd [m] 

𝑄 − effektutveckling [kW] 

𝐷 − flamdiameter [m] 

 

Kontroll giltighet, 1 < 𝑄∗ < 1000 där 

𝑄∗ =
𝑄 

𝜌∞ 𝑐𝑝𝑇∞ 𝑔𝐷𝐷2  [Karlsson Quintiere, 2000] 

 

𝑄 − effektutveckling [kW] 

𝜌∞ − omgivande luftens densitet [kg/m3] 

𝑐𝑝 − värmekapacitet [J/kgK] 

𝑇∞ − omgivande luftens temperatur [K] 

𝑔 − gravitationskonstant [m/s2] 

𝐷 − flamdiameter [m] 

Tabell B3. Tabell för beräkning av synfaktor. [Drysdale, 2002] 
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B.9 Beräkning av kritisk höjd på brandgaslagret 

Brandgaslagrets höjd bör inte understiga:  

𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 = 1,6 + 0,1𝐻   [Brandteknik, 2005] 

där 

 

𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 − kritisk höjd brandgaslager [m] 

𝐻 − rummets takhöjd [m] 

B.10 Beräkning av höjd till brandgaslagret 

Brandgaslagrets höjd kan beräknas med hjälp av Yamana-Tanakas ekvationer för stora 

utrymmen [Karlsson Quintiere, 2000]. Ekvationerna löses genom iterering och startas med 

att gissa en densitet på brandgaserna.  

𝑘 =
0,21

𝜌𝑔
× (

𝜌𝑎
2𝑔

𝑐𝑝𝑇𝑎
)1/3  

Det beräknade värdet på konstanten k används i ekvation nedan för att beräkna ett värde på 

z, höjden till brandgaslagret.  

𝑧 = (𝑘 ×
𝛼

1
3

𝑆
×

2𝑡 1+
𝑛
3
 

𝑛 + 3
+

1

𝐻
2
3

)−3/2 

Det beräknade värdet på z sätt in i den tredje ekvationen nedan och en densitet på 

brandgaserna beräknas. 

𝜌𝑔 = 𝜌𝑎(1 −
𝛼𝑡𝑛+1

 𝑛 + 1  𝐻 − 𝑧 𝑆𝑐𝑝353
) 

 

Det beräknade värdet på densiteten jämförs med det gissade värdet som beräkningarna 

startade med och överensstämmer detta är höjden till brandgaslagret det beräknade värdet 

på z. Om inte så är fallet görs en ny gissning på brandgasernas densitet och beräkningarna 

upprepas.  

𝜌𝑔 −densitet brandgaser [kg/m3] 

𝜌𝑎 − densitet luft [kg/m3] 

𝑔 − gravitationskonstant [m/s2] 

𝑐𝑝 − specifik värmekapacitet luft [J/kgK] 

𝑇𝑎 − omgivningens temperatur [K] 

𝑧 − brandgaslagrets höjd [m] 

𝛼 − tillväxthastighet [kW/s2] 

𝑆 − golvarea [m2]  

𝑡 − tid [s] 

𝑛 − exponent  

𝐻 − rumshöjd [m] 
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B.11 Beräkning av temperaturen i brandgaslagret 

Temperaturen i brandgaslagret kan handberäknas med MQH-metoden [Karlsson Quintiere, 

2000]. Ekvationerna som används i metoden visas nedan och ingående parametrar 

definieras.  

∆𝑇 = 6,85(
𝑄2 

𝐴0 𝐻0𝑘𝐴𝑇

)1/3 

𝑘 =  
𝑘𝜌𝑐

𝑡
  för t<tp 

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
 

∆𝑇 − temperaturskillnad [K] 

Q  − effektutveckling [kW] 

𝐴0 − öppningsarea [m2]  

𝐻0 − öppningshöjd [m] 

𝑘 − värmeöverföringstal [W/m2K] 

𝐴𝑇 − omslutningsarea [m2] 

𝑘𝜌𝑐 −  materialkonstant [W2s/m4K2] 

𝑡 − tid [s] 

𝑡𝑝 − penetrationstid [s] 

𝛿 − tjocklek [m] 

𝛼 − värmediffussionstal [m2/s] 

B.12 Mekanisk ventilation i stora utrymmen 

Eftersom byggnaden innefattar mekanisk brandgasventilation har beräkningar gjorts för att 

undersöka om denna är tillräcklig för att ventilera ut producerade brandgaser. Ur 

utrymningssynpunkt har bedömningen gjorts att hela ljusgården kan fyllas utan att kritiska 

förhållanden uppstår. I beräkningarna har det också antagits att effektutvecklingen är 

konstant och att brandgaserna kyls genom konvektion till byggnadskonstruktionen som i 

huvudsak består av betong. Beräkningsgången som använts är den angivna i Enclosure Fire 

Dynamics [Karlsson Quintiere, 2000] och sker enligt nedanstående steg. Massflödet från 

branden har beräknats med hjälp av Zukoskis plymmodell. 

1. Gissa ett värde på z 

2. Beräkna 𝑚 = 𝑚 𝑝 = 0,21 ×  
𝜌𝑎𝑔

𝑐𝑝𝑇𝑎
 

1/3

𝑄 1/3𝑧5/3 

3. Beräkna 𝑇𝑔 = 𝑇𝑎 +
𝑄 

𝑐𝑝𝑚 𝑒+𝐴𝑤
 

4. Beräkna 𝜌𝑔 =
353

𝑇𝑔
 

5. Beräkna 𝑚 𝑒 = 𝑉 𝑒𝜌𝑔  

6. Kontrollera att 𝑚 ≈ 𝑚 𝑒 . Om inte, börja om från steg 1. 
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där  

z – höjd till brandgaslager [m] 

𝑚  – massflöde [kg/s] 

𝜌𝑎  − densitet luft [kg/m3] 

g – gravitationskonstant [m/s2] 

cp – specifik värmekapacitet [J/kgK]  

𝑇𝑎  – omgivningens temperatur [K] 

Q  − effektutveckling [kW] 

𝑇𝑔  – brandgasernas temperatur [K] 

h − värmeöverföringstal [W/m2K] 

𝐴𝑤  – area i kontakt med brandgaser [m2] 

𝜌𝑔  – densitet brandgaser [kg/m3] 

𝑉 𝑒 − volymsflöde fläkt [m3/s] 

Värmeövergångstalet, h, i steg 3 beräknas enligt 

 =  
𝑘𝜌𝑐

𝜋𝑡
  

där 𝑘𝜌𝑐 är en materialkonstant som sätts till 2×106 W2s/m4K2 för betong [Karlsson Quintiere, 

2000] och tiden, t, sätts till 600 sekunder. Denna tid är det minsta värdet för att modellen ska 

vara giltig och medför ett värmeövergångstal på 0,033 kW/m2K. 

B.13 Siktberäkningar 

Siktbarhet och massan förbränt bränsle har beräknats enligt: 

𝐷0 = 𝐷𝐿
𝑉

𝑚𝑓
=

𝑙𝑛10

𝐿
×

𝑉

𝑚𝑓
   ⟹   𝑚𝑓 =

ln 10

L
V

𝐷0
  [Nilsson Holmstedt, 2008] 

där  

 

𝐷0 − rökpotential [m2/g] 

𝐷𝐿 −  optisk densitet per meter [m-1] 

𝑉 − rumsvolym [m3] 

𝑚𝑓 −  massa [kg] 

𝐿 − krav på sikt [m] 

 

L sätts har satts till 10 meter enligt krav vid okänd miljö [Boverket, 2008]. 
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Tabell B4. Rökpotential för olika material vid flam- och glödbrand. [Drysdale, 2002] 

Material                         Rökpotential  
 Flambrand Glödbrand 

Spånskiva 0,085 m2/g 0,44 m2/g 

Masonitskiva 0,081 m2/g 0,39 m2/g 

Plywood av björk 0,039 m2/g 0,39 m2/g 

α-cellulosa 0,051 m2/g 0,55 m2/g 

Fast PVC-plast 0,39 m2/g 0,41 m2/g 

 

Då massan som måste förbrännas för att kritiska förhållanden skall uppstå har beräknats, 

kan tiden då detta sker beräknas. Under tillväxtfasen beräknas den med följande formel: 

 

𝑚𝑓 =  𝑚𝑓 
𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 =  
𝛼𝑡2

∆𝐻𝑐𝜒

𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 = 𝛼
(𝑡3 − 𝑡0

3)

3∆𝐻𝑐𝜒
   ⟹   𝑡 =  

𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

 

 

där 

 

𝑚𝑓 − massa [kg] 

𝛼 − tillväxthastighet [kW/s2] 

𝑡 − tid [s] 

∆𝐻𝑐 − förbränningsvärme [MJ/kg] 

𝜒 − förbränningseffektivitet [-]  

 

 
Tabell B5. Förbränningsvärme samt tillväxthastighet för några olika material. [Drysdale, 2002] 

 

 

 

 

Material    ∆𝐇𝐜  Tillväxthastighet 

Bomull 15-20 MJ/kg Fast, Ultra Fast 

Polyester 22-30 MJ/kg Fast, Ultra Fast 

Akryl 30 MJ/kg Fast, Ultra Fast 

Nylon 30-32 MJ/kg Medium, Fast 

Ylle 20-27 MJ/kg Medium, Fast 

Träinredning 15-20 MJ/kg Medium, Fast 

Polypropen 46 MJ/kg Medium 
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Bilaga C. Beräkningar Scenario 1  

Nedan följer beskrivning och redovisning av beräkningar för scenariot vid entrén mot 

Hötorget.  

 

C.1 Effektutveckling 

Nedan redovisas vilken maximal effektutveckling som kan uppkomma från en brand i 

montern. Därefter förklaras hur den dimensionerande effektutvecklingskurvan framtagits. 

C.1.1 Effektutveckling monter 

För att få en uppskattning om hur stort bidrag de olika delarna av montern ger till branden 

användes experiment gjorda på likartade föremål. Då brandspridningen i montern har 

antagits gå väldigt snabbt adderades bidragen och gav en sammanlagd maxeffekt. 

Tillgången på luft i entrén gör att branden har antagits bli bränslekontrollerad. 

Experiment där plywood utgjort bränsle ger att 35 m2 plywood uppställt för att motsvara ett 

hörn i ett rum bidrar med ett maximalt värde på 2000 kW, se Figur C1. [Särdqvist, 1993] 

Extrapoleras detta till monterns 50 m2 gav det ett bidrag på 2857 kW. 

 
Figur C1. Room corner test av plywoodskivor. [Särdqvist, 1993] 

 

Experiment där en 40 kg tung TV-apparat utgör 

bränsle gav en maximal effekt på 300 kW, se 

Figur C2. [Särdqvist, 1993] Montern innehöll 12 

TV-apparater á 10 kg, vilket gav ett 

sammanlagt bidrag till branden på 900 kW.  

 

Figur C2. Experiment där TV-apparat utgjort 

bränsle. [Särdqvist, 1993] 
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Kläderna i montern uppskattades väga 

cirka 5 kg. Experiment där två jackor 

utgör bränsle gav att 0,7 kg motsvarade 

en ungefärlig maximal effekt på 80 kW, 

se Figur C3. [NFPA, 2002] Detta gav ett 

bidrag till branden på 571 kW. Då kläder 

har ett snabbt brandförlopp har värdet 

dividerats på två, då antas att max 

hälften av kläderna brinner med 

maximal effekt samtidigt. Detta blir 286 

kW. 

  

Adderades dessa bidrag blev den maximala effektutvecklingen för brand i montern 4043 kW. 

Det bör poängteras att det är osäkert att extrapolera resultat från utförda experiment samt att 

alla bidrag till branden har antagits brinna under hela brandförloppet, vilket antagligen inte 

är fallet för till exempel kläder som har ett snabbt brandförlopp. TV-apparaterna som 

utgjorde bränsle i experimenten var av typen ”tjock-TV”, men apparaterna i montern var 

”platt-TV”. Detta ger stora osäkerheter i maxeffekten, men ger ändå en fingervisning om 

brandens storlek. Denna har använts för att välja dimensionerande brand. 

 

C.1.2 Effektutveckling dimensionerande brand 

Ur grafen då träpallar brinner från Initial fires 

[Särdqvist, 1993] försök beräknades ett α-värde 

genom att ta den maximala effekten (3700 kW) och 

tiden till denna uppnås (4,5 minuter), se Figur C4. 

Beräkningarna påbörjades först då 

effektutvecklingen tar fart, efter 2 minuter. Det 

beräknade värdet låg väldigt nära standardvärdet 

för fast tillväxthastighet på 0,047 kW/s2 som därför 

har använts. 

 

 

Då maximal effektutveckling uppnås antas denna vara konstant över tiden. Tiden till 

maximal effektutveckling, alltså tiden för tillväxtfasen, beräknades till cirka 5 minuter.  

 

  

Figur C4. Effektutvecklingskurva för försök på 

träpallar. [Särdqvist, 1993] 

Figur C3. Effektutveckling för två olika sorters jackor. 

[NFPA, 2002] 
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Tid till sprinkleraktivering 

För att beräkna tiden till sprinkleraktivering användes DetactQS. Indata som användes vid 

beräkningarna: 

 

Höjd från branden till detektor:: 4,5 meter  

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 2,5 meter (maximal längd vid verkningsyta 

på cirka 12 m2) 

Initial rumstemperatur: 20 °C  

Aktiveringstemperatur: 68 °C  

RTI-värde: 50 (ms)1/2  

Effektutvecklingskurva enligt Figur 35 i avsnitt 9. 

Med dessa indata gav programmet en aktiveringstid på 150 s. 

C.1.3 Effektutveckling vid sprinkleraktivering 

Då sprinklern aktiverar har effektutvecklingens tillväxt antagits avstanna och 

effektutvecklingen bli konstant. Detta sker efter 150 sekunder då effektutvecklingen hunnit 

bli 1068 kW, alltså cirka 1,1 MW. 

C.2 Beräkning av kritisk höjd på brandgaslagret  

Brandgaslagrets höjd bör inte understiga den kritiska höjden, vilken beräknas enligt nedan. 

Förklaring av ingående parametrar återfinns i Bilaga B. 

𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 = 1,6 + 0,1𝐻 = 1,6 + 0,1 × 4,5 = 2,05 𝑚 

Kritiska höjden blir därmed cirka 2,1 meter. 

C.3 Handberäkningar av brandgaslager plan 0  

Brandgaslagrets höjd har handberäknats för att jämföras med den simulerade höjden. Detta 

har gjorts med hjälp av Yamana-Tanakas ekvationer för stora utrymmen[Karlsson Quintiere, 

2000]. Den beräkningsgång som använts samt förklaring av ingående parametrar återfinns i 

Bilaga B. Nedanstående data har använts vid beräkningen. 

𝜌𝑎 − 1,2 kg/m3 

𝑐𝑝 − 1 J/kgK 

𝑇𝑎 − 293 K 

𝑆 − 2500 m2 

𝑛 − 2 

𝐻 − 4,5 m 

𝑡 − 277 s 

𝛼 − 0,047 kW/s2 

 

Iterering har gjorts med hjälp av Excel vilket resulterade i en fri höjd till brandgaslagret på 

3,47 meter efter 277 sekunder.  
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C.4 Handberäkningar strålning från brandgaslager plan 0 

För att beräkna strålningen från brandgaslagret har nedanstående formel använts. För att få 

en uppfattning om maximal strålning har synfaktorn och emissionsfaktorn satts till 1. 

Brandgasernas temperatur har beräknats med hjälp av densiteten som beräknats i C.3.  

 

𝑞 ” = ∅휀𝜍(Tg
4 − T0

4) 

där  

  

∅ − 1 

휀 – 1  

𝜍 – 5,67*10-8 J/sm2K4 

𝑇𝑔  – 473 K 

𝑇𝑜  – 293 K 

 

vilket ger att strålningen från brandgaslagret är 2,42 kW/m2. 

C.5 Strålning från flamman 

För att beräkna vid vilket avstånd från brandkällan kritiska förhållanden uppstår på grund 

av strålning har beräkningsgången som anges i Bilaga B använts. Strålningen har beräknats 

från platta till punkt. Nedanstående parametrar har använts: 

휀  – 0,5 [Brandteknik, 2005]  

𝜍 – 5,67*10-8 J/sm2K4 

𝑇𝑓  – 1173 K och 1373 K 

𝑇𝑜  – 293 K 

En flammas temperatur ligger för vanliga bränslen mellan 900 °C och 1100 °C [Brandteknik, 

2005]. Flammans temperatur har antagits vara 900 °C, men även extremfall där 

flamtemperaturen är 1100 °C har beräknats. Vid tre olika tidpunkter har avståndet till kritisk 

strålning beräknats. De tre tidpunkterna anses vara av intresse ur utrymningssynpunkt. 

Omgivningens temperatur har atagits vara 20 °C. 

De strålningsintensiteter som är intressanta är 2,5 kW/m2 samt 10 kW/m2 då dessa är två mått 

på kritiska förhållanden.  

Beräkningsgången som använts följer ekvationer för strålning från platta till punkt, men har 

räknats baklänges och synfaktorn har lösts ut. Därefter har en uppskattning gjorts av 

flammans mått med en ekvivalent diameter och en beräknad flamhöjd vilket medför ett 

kritiskt avstånd. 

Uppskattningar av flammans storlek har gjorts med hjälp av den ekvivalenta diametern och 

beräknad flamhöjd med Heskestads korrelation. 
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Beräkningen har genomförts för tre tidpunkter som har ansetts relevanta ur 

utrymningssynpunkt. Dessa tider är 100, 200 respektive 300 sekunder. Tillväxthastigheten 

har antagits vara fast och flamtemperaturen har varierats mellan 1173 och 1373 K. Upprepade 

beräkningar enligt beräkningsgången ovan ger resultat enligt Tabell C1. 

Tabell C1. Strålningsintensitet vid givna tidpunkter och avstånd från flamman. 

    

 Tid Avstånd till 2,5 kW/m2  Avstånd till 10 kW/m2  

Temp 

1173K 

100 s 3,3 m 1,7 m 

 200 s 5,1 m 2,3 m 

 300 s 6,1 m 2,7 m 

Temp 

1373K 

100 s 4,6 m 2,2 m 

 200 s 7,3 m 3,4 m 
 300 s 8,6 m 3,9 m 

 

C.6 Siktförhållanden 

Nedan följer beräkningar för siktförhållanden.  

C.6.1 Utan sprinkleraktivering  

För att kritiska förhållanden med avseende på sikt skall råda skall sikten understiga 10 

meter. Beräkningar för detta finns nedan. För att få fram en tid måste massan som skall 

förbrännas för att begränsa sikten till 10 meter beräknas: 

𝑚𝑓 =

ln10
𝐿 𝑉

𝐷0
 

där  

𝐿 – 10 m 

𝑉 – 11 250 m3 

𝐷0 − 0,051 m2/g (α-cellulosa) 

Detta ger att cirka 51 kg måste förbrännas innan kritiska förhållanden uppstår. För att 

beräkna tiden till detta sker används följande formel: 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3
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där 

 

∆𝐻𝑐  – 17,5 MJ/kg (värdet för bomull och träinredning ligger mellan 15-20 MJ/kg, medelvärde 

har valts.) 

𝜒 − 0,7 

𝛼 − 0,047 kW/s2 (Fast) 

Detta ger en tid på 339 sekunder. Då detta inte ligger i tillväxtfasen måste bidraget från 

denna och bidraget från den konstanta effektutvecklingen beräknas separat. 

Massa avbrunnet under tillväxtfasen:  

𝑚𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣 ä𝑥𝑡 = 𝛼
(𝑡3 − 𝑡0

3)

3∆𝐻𝑐𝜒
 

där  

𝑡 − 281 sekunder (tid för tillväxtfasen) 

övriga indata enligt ovan. 

Beräkningarna ger att 28 kg förbränns under tillväxtfasen. 

 

Tid till 51 kg förbränts: 

 𝑡 − 281 3700 = 0,7 × 17500 ×  51 − 28 ⟹ 𝑡 = 357 𝑠 = 5,9 𝑚𝑖𝑛 

 

C.6.2 Med sprinkleraktivering  

Med samma beräkningsgång som i tidigare avsnittet ges: 

Massa avbrunnet under tillväxtfasen:  

𝑚𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣 ä𝑥𝑡 = 𝛼
(𝑡3 − 𝑡0

3)

3∆𝐻𝑐𝜒
 

där 

 𝛼 − 0,047 kW/s2 (Fast) 

𝑡 − 150 sekunder 

∆𝐻𝑐 − 17,5 MJ/kg (värdet för bomull och träinredning ligger mellan 15-20 MJ/kg, medelvärde 

har valts.) 

𝜒 −  0,7 (Sotande flamma) 

 

Detta ger ett bidrag under tillväxtfasen på 4,3 kg. 

Tid till 51 kg förbränts: 

 𝑡 − 150 1100 = 0,7 × 17500 ×  51 − 4,3 ⟹ 𝑡 =  670 𝑠 = 11,2 𝑚𝑖𝑛 
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C.7 Temperatur på brandgaserna då de når atriets kant 

För att beräkna temperaturen på brandgaserna då de når atriet har Alperts ceiling jet- 

korrelation använts. Denna tar inte hänsyn till transporttiden och alla brandgaser antas 

färdas direkt till atriets kant. Alperts ceiling jet-korrelation för r/H>0,18: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇∞ =
5.38(

𝑄 

𝑟
)2/3

𝐻
 

där 

𝑇∞ − Omgivningens temperatur (293 K) 

𝑄 − Effektutveckling (3700 kW) 

𝑟 − Avståndet från brandens centrum där temperaturen ska beräknas (14 m) 

𝐻 − Höjd från brandkällan till tak (4,5 m) 

 

Detta ger en brandgaserna en temperatur på cirka 70 °C då de når atriets kant. 

C.8 Beräkning av tid till detektoraktivering 

Tiden till detektion av första och andra detektorn har beräknats med hjälp av DetactQS. 

Detektorerna antas vara placerade så att varje detektor täcker av 200 m2. Detta medför ett 

avstånd mellan detektorerna på 14 meter. Sämsta placeringen för branden om detektorerna 

fungerar medför ett avstånd på 10 meter till närmaste detektor. Om de däremot inte fungerar 

blir sämsta placeringen rakt under den felfungerande detektorn och avståndet till närmaste 

fungerande blir då 14 meter. Avstånd mellan detektorerna har uppskattats och för 

fungerande detektorer visas de i Figur C5 nedan. 

 

 
Figur C5. Skiss över hur avstånden mellan detektorerna uppskattats. 
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Eftersom avståndet från branden till första och andra detektorn är lika stort kommer 

detektor ett och två aktivera samtidigt. Indata till programmet DetactQS för tid till första och 

andra detektoraktivering: 

 

Höjd från branden till detektor: 4,5 meter 

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 10 meter 

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2 [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutveckling enligt Figur 35 i avsnitt 9. 

Dessa indata ger detektionstid för första och andra detektorn på 44 sekunder. 

 

 

Om första detektorn inte fungerar kommer detektoraktiveringen bli fördröjd. Brandens 

sämsta placering är nu rakt under den felfungerande detektorn vilket medför en sträcka på 

14 meter mellan branden och första fungerande detektorn. Avståndet till andra fungerande 

detektorn blir lika långt varför detektor ett och två aktiverar samtidigt även här. Indata vid 

felfungerande detektor: 

 

Höjd från branden till detektor: 4,5 meter 

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 14 meter 

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2 [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutveckling enligt Figur 35 i avsnitt 9.  

 

Dessa indata ger en detektionstid på 52 sekunder.  

Eftersom sprinkler aktiverar senare än 52 sekunder kommer denna inte påverka 

effektutvecklingen och därmed inte heller tiden till detektoraktivering. 

  



125 

 

Bilaga D. Beräkningar Scenario 2 

Nedan följer tydligare beskrivning av beräkningar för scenariot i Team Sportias lager.  

D.1 Beräkning av maximal effektutveckling vid ventilationskontroll 

Nedan redovisas beräkningar för uppskattning av dimensionerande brand i Team Sportias 

lager. Eftersom tilluften är begränsad i utrymmet utförs kontroll om branden blir 

ventilationskontrollerad eller inte. Se förklaring av ingående parametrar och mer teori om 

beräkningen i Bilaga B.  

Tillflödet av luft till brandrummet begränsas av öppningen mot butiken.  

𝑚𝑎 = 0,5𝐴 𝐻0 = 0,5 × 1,2 × 2,0 ×  2,0 = 1,7 𝑘𝑔/𝑠  

 

Endast syretillförseln är av relevans för brandens utveckling och syreflödet till brandrummet 

beräknas som: 

𝑚𝑜2
 = 𝑚𝑎 × 0,23 = 1,7 × 0,23 = 0,39 kg/s 

Q vent = 𝑚𝑜2
 × 13,1 = 0,39 × 13,1 = 5,1 𝑀𝑊   

Detta ger en maximal effektutveckling på 5,1 MW. 

D.1.1 Beräkning av area av väggar och tak 

För att avgöra om bränslet i rummet kan överstiga 5,1 MW har en jämförelse gjorts med 

experiment. Uppskattningsvis uppgår arean plywood i personalutrymmet till minst 200 m2. 

Denna har uppskattats genom överslagsräkningar.   

Tre väggar och tak av plywood som motsvarar 35 m2 utvecklar en effekt på cirka 2 MW 

[Särdqvist, 1993] Detta i det så kallade ”room corner testet”.  

 

 
Figur D1. Room corner test av plywoodskivor. [Särdqvist, 1993] 
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Team Sportias lager borde därför uppskattningsvis kunna utveckla mer än fem gånger så 

mycket. Dessutom innefattar lagret massa kläder och annat löst material som kommer att 

öka effektutvecklingen ytterligare. Eftersom effektutvecklingen vid ventilationskontroll blir 

mindre än vid bränslekontroll kommer detta begränsa branden till 5,1 MW. 

D.2 Beräkning av tid för sprinkleraktivering 

För att få reda på vid vilken tidpunkt sprinklerna aktiverar och därmed begränsar branden 

användes programmet DetactQS. Parametrar som programmet behöver samt indata visas 

nedan: 

Höjd från branden till sprinkler: 3 meter i värsta tänkbara fall, Antingen startar branden i 

golvnivå, eller i nivå med utrymningsvägen. 

Horisontellt avstånd mellan brand och sprinkler: 2,5 meter 

Aktiveringstemperatur för sprinkler: 68° C 

RTI – värde: 50 (ms)1/2  

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutvecklingen som funktion av tiden, enligt graf, se Figur 46. 

Med dessa ingående värden har aktiveringstiden beräknats till 75 sekunder. Detta medför att 

brandens utvecklingsförlopp avtar och effektutvecklingen begränsas till 1,1 MW. 

D.3 Beräkning av kritisk höjd på brandgaslagret  

Brandgaslagrets höjd bör inte understiga den kritiska höjden för Team Sportias 

försäljningsutrymme. Den beräknas enligt nedan. Förklaring av ingående parametrar 

återfinns i Bilaga B. 

𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 = 1,6 + 0,1𝐻 = 1,6 + 0,1 × 6 = 2,2 𝑚 

Den kritiska höjden blir därmed 2,2 meter. 
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D.4 Beräkning av höjd till brandgaslagret i försäljningsutrymmet 

Brandgaslagrets höjd har handberäknats för att jämföras med resultatet från simuleringen. 

Detta har gjorts med hjälp av Yamana-Tanakas ekvationer för stora utrymmen [Karlsson 

Quintiere, 2000]. Den beräkningsgång som använts samt förklaring av ingående parametrar 

återfinns i Bilaga B. Nedan presenteras värden på de parametrar som använts.  

𝜌𝑎 − 1,2 kg/m3 

𝑐𝑝 − 1 J/kgK 

𝑇𝑎 − 293 K 

𝑆 − 1007 m2 

𝑛 − 2 

𝐻 − 6 meter 

𝑡 − 3,3 minuter 

𝛼 − 0, 19 kW/s2 

 

Iterering har gjorts med hjälp av Excel vilket resulterade i en fri höjd till brandgaslagret på 5 

meter efter 3,3 minuter.  

D.5 Beräkning av temperaturen i brandgaslagret 

Temperaturen i brandgaslagret har handberäknats med MQH-metoden [Karlsson Quintiere, 

2000] för att kunna jämföras med de simulerade värdena. Väggarna har antagits vara 0,2 

meter betong i samtliga delar. Tiden som använts vid beräkningarna är tiden då ett konstant 

brandgaslager uppstår enligt simuleringarna, 3,3 minuter. Ekvationer och värden på 

ingående parametrar presenteras nedan. 

∆𝑇 = 6,85(
𝑄2 

𝐴0 𝐻0𝑘𝐴𝑇

)1/3 

𝑘 =  
𝑘𝜌𝑐

𝑡
  för t<tp 

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
 

där  

 

Q  – 5100 kW 

𝐴0 − 7,6 × 5 m2  

𝐻0 − 5 meter 

𝐴𝑇 − 1676 m2 

𝛿 − 0,2 meter 

𝛼 − 5,7× 10-7 m2/s 

𝑘𝜌𝑐 − 2×106 W2s/m4K2 

Insättning i ekvationerna ovan gav en temperaturskillnad i brandgaserna på 84 °C vilket 

skulle innebära en temperatur på 104 °C efter 3,3 minuter. 
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D.6 Beräkning av strålning från brandgaslagret 

Handberäkningar av strålning från brandgaslagret har gjorts med nedanstående ekvationer. 

Temperatur som används är den ovan beräknade, 104 °C. För att få en uppfattning om 

maximal strålning har synfaktorn och emissionstalet valts till 1. Tidpunkten för dessa 

beräkningar är tidpunkten då ett stabilt brandgaslager bildades enligt simuleringen, efter 3,3 

minuter. Förklaring av ingående parametrar återfinns i Bilaga B. 

 𝑞 ” = ∅휀𝜍(Tg
4 − T0

4) 

 

där 

 

∅ − 1 

휀 − 1 

𝜍 − 5,67*10-8 J/sm2K4 

𝑇𝑔 − 377 K 

𝑇0 − 293 K 

 

Insättning i ekvationen ovan ger en strålningsintensitet på 0,7 kW/m2 

 

Beräkningarna ovan av strålning från brandgaslagret gäller för det värsta tänkbara scenariot 

när dörren till försäljningslokalen står öppen och sprinklersystemet och 

brandgasventilationen inte aktiverar. Eftersom strålningen i detta scenario inte överstiger 

den kritiska strålningen är strålningsberäkningar med lindrigare förutsättningar inte 

nödvändiga.  

D.7 Beräkning av siktförhållanden 

Nedan följer beräkningar av siktförhållanden om alla brandgaser stannar kvar på plan -1. 

Här beräknas tid till sikten understiger 10 meter. Materialet som valts är plywood av björk 

som antas brinna med flammor. Förklaring av ingående parametrar återfinns i Bilaga B. 

D.7.1 Utan sprinkleraktivering 

För att få fram en tid måste det först beräknas hur mycket massa som skall förbrännas för att 

sikten ska begränsas till 10 meter: 

𝑚𝑓 =

ln10
𝐿 𝑉

𝐷0
 

där  

𝐿 – 10 meter 

𝑉 – 15000 m3 

𝐷0 − 0,039 m2/g (plywood av björk) 
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Detta ger att cirka 89 kg måste förbrännas innan kritiska förhållanden uppstår. För att 

beräkna tiden tills detta sker har följande formel använts: 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

 

 

där 

 

∆𝐻𝑐  – 17,5 MJ/kg (värdet för bomull och träinredning ligger mellan 15-20 MJ/kg, medelvärde 

har valts.) 

𝜒 − 0,7 (Sotande flamma) 

𝛼 − 0,19 kW/s2 (Ultra Fast) 

 

Detta ger en tid på 258 sekunder. Då detta inte ligger i tillväxtfasen måste bidraget från 

denna och bidraget från den konstanta effektutvecklingen beräknas separat. 

Massa avbrunnet under tillväxtfasen:  

𝑚𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣 ä𝑥𝑡 = 𝛼
(𝑡3 − 𝑡0

3)

3∆𝐻𝑐𝜒
 

där  

𝑡 − 164 sekunder (tid för tillväxtfasen) 

Övriga indata enligt ovan. 

Beräkningarna ger att 23 kg förbränns under tillväxtfasen. 

 

Tid till 89 kg förbränts: 

 𝑡 − 164 5100 = 0,7 × 17500 ×  89 − 23 ⟹ 𝑡 = 323 𝑠 = 5,4 𝑚𝑖𝑛 

 

D.7.2 Med sprinkleraktivering  

Med samma beräkningsgång som i avsnittet innan ges: 

Massa avbrunnet under tillväxtfasen:  

𝑚𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣 ä𝑥𝑡 = 𝛼
(𝑡3 − 𝑡0

3)

3∆𝐻𝑐𝜒
 

där 

𝑡 − 75 sekunder  

∆𝐻𝑐 − 17,5 MJ/kg (värdet för bomull och träinredning ligger mellan 15-20 MJ/kg, medelvärde 

har valts.) 
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𝜒 −  0,7 (Sotande flamma) 

𝛼 − 0,19 kW/s2 (Ultra Fast) 

 

Detta ger ett bidrag under tillväxtfasen på 2,2 kg. 

Tid till 89 kg förbränts: 

 𝑡 − 75 1100 = 0,7 × 17500 ×  89 − 2,2 ⟹ 𝑡 = 1042 𝑠 = 17,4 𝑚𝑖𝑛 

 

D.8 Beräkning av tid till detektoraktivering 

Tiden till första och andra detektion har beräknats med hjälp av DetactQS. Avstånd mellan 

de detektorer som finns i Team Sportias lokal och lager har uppskattats och visas i Figur D2.  

 

Figur D2. Skiss över hur avståndet mellan detektorer uppskattats. 

 

Indata för tid till första detektion: 

Höjd från branden till detektor: 6 meter  

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 6,7 meter, placering av detektorn i mitten av 

lagret och brand placerad i ett av hörnen. 

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2 [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutveckling, enligt Figur 46 avsnitt 10. 

 

Dessa indata ger detektionstid för första detektorn på 23 sekunder. 
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Indata för tid till andra detektion: 

Tiden till andra detektorn aktiveras är summan av tiden till brandgaser börjar färdas ut ur 

lagret och den tid det tar för gaserna att nå andra detektorn som är placerad i 

försäljningslokalen. Tiden till gaserna börjar färdas ut ur lagret är cirka 40 sekunder enligt 

simuleringen från CFAST. Brandgaslagret har ännu inte stabiliserats på dörröppningens nivå 

vid denna tid, men brandgaser har börjat färdas ut. Till detta läggs en tid från DetactQS som 

beräknas med indata nedan:  

Höjd från branden till detektor: 6 meter 

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 9 meter, från dörröppning till detektor i 

försäljningslokalen. 

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2 [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutveckling, enligt graf men med start på 300 kW, vilket har nåtts efter 40 sekunder när 

brandgaserna börjar färdas ut. 

Dessa indata ger en detektionstid på 1,1 sekunder. Tiden är väldigt kort, förmodligen 

eftersom branden redan nått en hög effektutveckling. Tillsammans med de 40 sekunder det 

tar för brandgaserna att nå öppningen ger detta en tid för andra detektorn att aktivera på 41 

sekunder. 

 

Om första detektorn inte fungerar kommer detektoraktiveringen bli fördröjd. Detta innebär 

att första detektorn aktiverar efter 41 sekunder, alltså när brandgaserna nått första detektorn 

i försäljningslokalen. För aktivering av andra detektorn måste nästa detektor i 

försäljningslokalen nås av brandgaser. Denna beräkning har gjorts med följande indata: 

Höjd från branden till detektor: 6 meter 

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 18 meter, från dörröppning till andra 

detektorn i försäljningslokalen.  

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C, [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2, [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutveckling, enligt graf men med start på 300 kW, vilken har uppnåtts efter 40 sekunder 

när brandgaserna börjar färdas ut. 

Dessa indata ger en detektionstid på 2 sekunder. Tillsammans med de 40 sekunder det tar 

för brandgaserna att nå öppningen ger detta en tid för andra detektorn att aktivera på 42 

sekunder. Eftersom sprinkler aktiverar senare än 42 sekunder kommer denna inte påverka 

effektutvecklingen och därmed inte heller tiden till detektoraktivering.  
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Bilaga E. Beräkningar Scenario 3 

Nedan följer tydligare beskrivning av beräkningar för scenariot i Team Sportias 

försäljningslokal.  

E.1 Effektutveckling 

I detta scenario antas att ett klädställ börjar brinna. Klädstället har antagits vara runt, ha en 

diameter på 1 meter och innehålla cirka 50 jackor. I SFPE-Handboken [NFPA, 2002] har 

effektutveckling för två olika sorters jackor tagits fram, se Figur E1. Ett liknande försök med 

105 jackor har gjorts av Johansson [Johansson, 2004], vilket visas i Figur E2.  

 
Figur E1. Effektutveckling för två olika sorters jackor. [NFPA, 2002] 

 

 
Figur E2. Effektutvecklingskurva för försök där jackor utgjort bränsle. [Johansson, 2004] 
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Ur Figur E1 och E2 går det att utläsa att tillväxten är snabb och att avsvalningsfasen inleds 

nästan direkt efter att den maximala effektutvecklingen uppnåtts. Med detta i åtanke har det 

ansetts orimligt att samtliga jackor i klädstället börjar brinna på samma gång eller når 

maximal effektutveckling samtidigt. I effektutvecklingskurvan och i strålningsberäkningarna 

har det därför antagits att den maximala effektutvecklingen motsvarar att hälften av jackorna 

brinner på maximal effektutveckling. Den maximala effektutvecklingen för en jacka antas 

motsvara ett medelvärde av den maximala för de två jackorna i försöket i Figur E1, alltså 80 

kW. Den maximala effektutvecklingen för den initiala branden blir därmed: 

𝑄 𝑚𝑎𝑥 =
50 × 80

2
= 2000 𝑘𝑊 

Branden antas tillväxa enligt en αt2-kurva. För att bestämma tillväxthastigheten har ett 

medelvärde för aktuella material använts (fast). De material som ansetts relevanta har 

sammanställts i Tabell E1 nedan. I denna finns även förbränningsenergin som använts för 

siktberäkningarna. 

Tabell E1. Förbränningsenergi samt tillväxthastighet för olika material. [Drysdale, 2002] 

Material    ∆𝐇𝐜  Tillväxthastighet 

Bomull 15-20 MJ/kg Fast, Ultra Fast 

Polyester 22-30 MJ/kg Fast, Ultra Fast 

Akryl 30 MJ/kg Fast, Ultra Fast 

Nylon 30-32 MJ/kg Medium, Fast 

Ylle 20-27 MJ/kg Medium, Fast 

Träinredning 15-20 MJ/kg Medium, Fast 

Polypropen 46 MJ/kg Medium 
 

För att ta reda på om branden kan spridas till andra delar av butiken måste vidare 

strålningsberäkningar göras, dessa redovisas nedan. I strålningsberäkningarna har det 

antagits att ett klädställ börjar brinna. Avståndet till närmaste vägg eller annan brännbar yta 

har antagits vara 1 meter.  

E.2 Flamhöjd 

För att ta reda på strålningsintensiteten måste höjden på flammorna som strålar uppskattas. 

Flamhöjden har beräknats med Heskestads korrelation. Ekvationer samt förklaring av 

ingående parametrar återfinns i Bilaga B. 

 

𝐿 = 0,235 × 20002/5 − 1,02 × 1 = 3,9 𝑚 
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Kontroll giltighet: 1 < Q∗ < 1000: 

 

𝑄∗ =
𝑄 

𝜌∞ 𝑐𝑝𝑇∞ 𝑔𝐷𝐷2    

𝑄 − 2000 kW 

𝜌∞ − 1,2 kg/m3 

𝑐𝑝 −  1,0 J/kgK 

𝑇∞ − 293 K 

𝑔 −  9,81 m/s2 

𝐷 − 1 meter 

Insättning i ekvationen ovan ger 𝑄∗ = 1,2 

Modellen är alltså giltig. 

E.3 Stålningsintensitet 

Strålningsintensiteten från flamman har beräknats med hjälp av beräkningsgången i  

Bilaga B. 

E.3.1 Synfaktorn 

Strålningen måste korrigeras med en synfaktor, Ø. Denna har beräknats enligt Bilaga B. 

Eftersom både klädstället och flamman kommer att stråla beräknas L1 som flamhöjden 

adderat med höjden på klädstället som uppskattats till 1,5 meter. 

 

𝑆 =
0,5

2,7
= 0,185 

 

𝛼 =
0,5 × 2,7

12
= 1,35 

 

Detta ger:  

 

∅ 𝛼, 𝑆 = 0,124 

∅𝑡𝑜𝑡 = 4 × 0,124 = 0,50 

Temperaturen som använts är den lägre i det rekommenderade intervallet i 

Brandskyddshandboken [Brandteknik, 2005], 900 °C. Redan då uppnås extremt hög 

strålningsintensitet varför beräkning på högre temperaturer inte är nödvändig.  

𝑞 ̋ = ∅휀𝜍(Tf
4 −  T0

4) 
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där 

∅ − 0,5  

휀 − 0,94 (Tabellerat värde för trä) [Brandteknik, 2005] 

𝜍 − 5,67*10-8 J/sm2K4 

Tf − 1173 K 

T0 − 293 K 

Detta ger en strålningsintensitet på 50 kW/m2. 

För att bedöma spridningsrisken måste detta värde jämföras med kritiska strålningsnivåer 

för objekten i omgivningen. I Brandskyddshandboken [Brandteknik, 2005] finns riktlinjer för 

dimensionerande kritisk strålning att finna. De mest relevanta av dessa redovisas i tabellen 

nedan.  

Tabell E2. Effekt på material vid olika strålningsintensitet. 

Kritisk infallande 

strålningsintensitet 

 

Cirka 13 kW/m2 Antändning av bomullstyg och trä vid 

långvarig strålning samt närvaro av en liten 

flamma 

Cirka 25 kW/m2 Spontan antändning av bomullstyg och trä 

vid långvarig exponering 

Cirka 29 kW/m2 Spontan antändning av trä i det fria 

Cirka 42 kW/m2 Spontan antändning av bomullstyg efter 

cirka 5 sekunder 

Cirka 45 kW/m2 Spontan antändning av trä efter cirka 20 

sekunder 
 

Med ovanstående tabell går det att konstatera att den beräknade infallande strålningen 

ligger över de intervall som är kritiska och därför anses spridningsrisken vara stor. För 

direkt antändning vid kort exponeringstid ligger den kritiska strålningen strax under den 

uppskattade. Branden kommer därför spridas mycket fort till intilliggande klädställ. 

E.4 Beräkning av kritisk höjd på brandgaslagret  

Brandgaslagrets höjd bör inte understiga den kritiska höjden för Team Sportias 

försäljningsutrymme. Den beräknas enligt nedan. Förklaring av ingående parametrar 

återfinns i Bilaga B. 

𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 = 1,6 + 0,1𝐻 = 1,6 + 0,1 × 6 = 2,2 𝑚 

Den kritiska höjden blir därmed 2,2 meter. 
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E.5 Handberäkning av brandgaslagrets höjd 

För att verifiera de simuleringar som gjorts i CFAST har höjden till brandgaslagret beräknats 

med Yamana-Tanakas modell för rökfyllnad i stora lokaler. Beräkningsgången finns 

beskriven i Bilaga B.   

 

Indata som använts i dessa beräkningar är: 

𝜌𝑎 − 1,2 kg/m3 

𝑐𝑝 − 1 J/kgK 

𝑇𝑎 − 293 K 

𝑆 − 2500 m2 

𝑛 − 2 

𝐻 − 6 meter 

𝑡 − 500 sekunder 

𝛼 − 0,047 kW/s2 

 

Iterering har gjorts med hjälp av Excel vilket resulterade i en fri höjd till brandgaslagret på 

2,3 meter efter 8,3 minuter.  

E.6 Handberäkning av temperatur i brandgaser 

Temperaturen i brandgaslagret har handberäknats med MQH-metoden  

[Karlsson Quintiere, 2000] för att kunna jämföras med de simulerade värdena. Tiden som 

höjden beräknats för är 8,3 minuter för att kunna jämföra med den höjden som simuleringen 

visade. Effektutvecklingen antas konstant 10 MW vilket medför en överskattning av 

brandgaslagrets tjocklek. För beräkningarna har alla väggar antagits vara gjorda av 0,2 meter 

betong. 

∆𝑇 = 6,85(
𝑄2 

𝐴0 𝐻0𝑘𝐴𝑇

)1/3 

𝑘 =  
𝑘𝜌𝑐

𝑡
  för t<tp 

𝑡𝑝 =
𝛿2

4𝛼
 

där  

 

Q  – 10 000 kW 

𝐴0 − 7,6×5 m2 

𝐻0 − 5 meter 

𝐴𝑇 − 1676 m2 

𝛿 − 0,2 meter 

𝛼 − 5,7×10-7 m2/s 

𝑡 − 500 sekunder 

𝑘𝜌𝑐 − 2×106 W2s/m4K2 
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Insättning i ekvationerna ovan ger en temperaturskillnad i brandgaserna på 154 °C vilket 

skulle innebära en temperatur på 174 °C. 

E.7 Handberäkning av strålning från brandgaslagret 

Handberäkningar av strålning från brandgaslagret har gjorts enligt ekvationer i Bilaga B. 

Temperaturen som använts är den ovan beräknade, 174 °C. Denna är beräknad utifrån 

tidpunkten 500 sekunder, vilket är den tid då simuleringen gav konstant brandgaslager. För 

att få en uppfattning om maximal strålning har synfaktorn och emissionstalet valts till 1.  

 

 𝑞 ” = ∅휀𝜍(Tg
4 − T0

4) 

  

där 

∅ − 1  

휀 − 1 

𝜍 − 5,67×10-8 J/sm2K4 

𝑇𝑔 − 447 K 

𝑇0 − 293 K 

 

Insättning i ekvation ger en strålningsintensitet på 1,6 kW/m2 

 

Beräkningarna ovan av strålning från brandgaslagret gäller för det värsta troliga scenariot 

när sprinklern inte aktiverar. Eftersom strålningen i detta scenario inte överstiger den 

kritiska strålningen är strålningsberäkningar när sprinklern aktiverar, inte nödvändiga. 

E.8 Siktberäkningar 

Nedan följer beräkningar av siktförhållanden om alla brandgaser stannar kvar på plan -1. 

Här beräknas tid till sikten understiger 10 meter. Förklaring av ingående parametrar 

återfinns i Bilaga B. 

E.8.1 Utan sprinkleraktivering 

För att få fram en tid måste det först beräknas hur mycket massa som skall förbrännas för att 

begränsa sikten till 10 meter: 

𝑚𝑓 =

ln10
𝐿 𝑉

𝐷0
 

där  

𝐿 – 10 meter 

𝑉 – 15000 m3 

𝐷0 − 0,051 m2/g (α-cellulosa) 

Detta ger att cirka 68 kg måste förbrännas innan kritiska förhållanden uppstår. 
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För att beräkna tiden till detta sker används följande formel: 

𝑡 =  
𝑚𝑓3∆𝐻𝑐𝜒

𝛼

3

 

 

där 

 

𝛼 − 0,047 kW/s2 (Fast) 

∆𝐻𝑐  – 17,5 MJ/kg (värdet för bomull och träinredning ligger mellan 15-20 MJ/kg, medelvärde 

har valts.) 

𝜒 − 0,7 (Sotande flamma) 

 

Detta ger en tid på 367 sekunder. Då detta ligger i tillväxtfasen är denna beräkning giltig och 

tiden till sikten understiger 10 meter är 367 sekunder. 

E.8.2 Med sprinkleraktivering  

Med samma beräkningsgång som i avsnittet innan men med skillnaden att tillväxtfasen och 

den kontinuerliga fasen måste beräknas separat ges: 

Massa avbrunnet under tillväxtfasen: 

 

𝑚𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣 ä𝑥𝑡 = 𝛼
(𝑡3 − 𝑡0

3)

3∆𝐻𝑐𝜒
 

 

där 

  

𝛼 − 0,047 kW/s2 (Ultra Fast) 

𝑡 − 170 sekunder då sprinkler aktiverar 

∆𝐻𝑐 − 17,5 MJ/kg (värdet för bomull och träinredning ligger mellan 15-20 MJ/kg, medelvärde 

har valts.) 

𝜒 −  0,7 (Sotande flamma) 

 

Detta ger ett bidrag under tillväxtfasen på 6,3 kg. 

Tid till 68 kg förbränts: 

 𝑡 − 170 1400 = 0,7 × 17500 ×  68 − 6,3 ⟹ 𝑡 = 710 𝑠 = 11,8 𝑚𝑖𝑛 
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E.9 Beräkning av tid till detektoraktivering 

Tiden till första och andra detektion har beräknats med hjälp av DetactQS.  Avstånd mellan 

detektorerna har uppskattats och visas i Figur E3 nedan. 

 
Figur E3. Skiss över uppskattade avstånd mellan detektorer. 

 

Indata för tid till första detektion: 

Höjd från branden till detektor: 6 meter  

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 14 meter 

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2 [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutveckling, se Figur 56 avsnitt 11. 

 

Dessa indata ger detektionstid för första detektorn på 64 sekunder. 

 

 

Indata till andra detektion: 

Höjd från branden till detektor: 6 meter 

Horisontellt avstånd mellan brand och detektor: 23 meter  

Aktiveringstemperatur för detektor: 25° C [Nilsson Holmstedt, 2008] 

RTI-värde: 0,5 (ms)1/2 [Nilsson Holmstedt, 2008] 

Starttemperatur i rummet: 20° C 

Effektutvecklingen som funktion av tiden, se Figur 56 avsnitt 11.  

Dessa indata ger en detektionstid på 82 sekunder.  

Om första detektorn inte fungerar kommer detektoraktiveringen bli fördröjd. Detta innebär 

att första detektorn aktiverar efter 82 sekunder. Andra detektorn sitter på samma avstånd 

vilket innebär att även den kommer att detektera efter 82 sekunder. 
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Bilaga F. Utrymningsvägar 

Utrymningsvägar finns nedan beskrivna för var och ett av våningsplanen. 

F.1 Plan -1 

 

Figur F1. Utrymningsplan våningsplan -1. 

 

Utrymning från våningsplan -1 kan ske enligt figur ovan. Utrymningen bör ske genom 

Trappa E, Trappa C, Trappa H samt Trappa G som samtliga leder upp till plan 0 och ut 

direkt till det fria.  
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F.2 Plan -1 Ö 

 

Figur F2. Utrymningsplan våningsplan -1 Ö. 

 

Utrymning från våningsplan -1 Ö sker antingen via Trappa E upp till våningsplan 0 och ut 

till det fria eller via Team Sportias lager ner till våningsplan -1 och ut via detta våningsplans 

utrymningsvägar.   

F.3 Plan 0 

 
Figur F3. Utrymningsplan våningsplan 0. 

 

Från våningsplan 0 ska utrymning ske via Trappa E, Trappa D, stora entrén mot Hötorget, 

roterdörren mot Kungsgatan samt via de två entréerna mot Drottninggatan.   
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F.4 Plan 1 

 

Figur F4. Utrymningsplan våningsplan 1. 

 

Utrymning från våningsplan 1 sker via Trappa D, Trappa C, Trappa H samt Trappa G. 

Möjlighet finns även att använda trappor ned mot våning 0 och på så sätt använda 

huvudentrén mot Hötorget ut till det fria.     

F.5 Plan 2 

 

Figur F5. Utrymningsplan våningsplan 2. 

 

Utrymning från våningsplan 2 kan ske via Trappa D, Trappa C, Trappa H samt via Trappa 

G. Samtliga av dessa alternativ leder till plan 0 och ut till det fria.  
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F.6 Plan 3 

 

Figur F6. Utrymningsplan våninsplan 3. 

 

Utrymning från våningsplan 3 kan ske via Trappa D, Trappa C, Trappa H samt via Trappa 

G. Samtliga av dessa alternativ leder till plan 0 och ut till det fria.  

De ovan nämnda utrymningsvägarna tabelleras nedan med mått: 

Tabell F1. Data över utrymningsvägarna 

Utrymningsväg Bredd Trapplängd 

mellan varje 

våningsplan 

Anslutning via 

våningsplan 

Trappa C 1,2 m 12 m -1, 1, 2, 3 

Trappa D 1,2 m 12 m 0, 1, 2, 3 

Trappa E 1, 2 m 12 m -1, -1Ö, 0 

Trappa G 1,2 m 12 m -1, 1, 2, 3 

Trappa H 1,2 m 12 m -1, 1, 2, 3 

Entré mot 

Hötorget 

4,9 m - 0 

Roterdörr mot 

Kungsgatan 

2,5 m - 0 

Entré 1 mot 

Drottninggatan  

4,0 m - 0 

Entré 2 mot 

Drottninggatan 

4,0 m - 0 
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Bilaga G. Brandcellsindelning 

Brandcellerna i PUB-huset är konstruerade så att de stora publika delarna är en och samma 

brandcell. Detta innebär att brandcellen sträcker sig över alla fem våningsplan som 

behandlas i denna rapport. I anslutning till lager- och personalutrymmen finns uppdelningar 

i mindre brandceller. Dessutom är vissa hisschakt utformade som egna brandceller och 

likaså trapphusen som fungerar som utrymningsväg från samtliga våningsplan.     

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas brandcellsindelningen för respektive plan. För samtliga plan nedan lokaliseras 

Hötorget uppåt i bilden.  

  

Figur G1. PUB-huset sett från sidan. Figur G2. PUB-huset sett från ovan. 
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G.1 Plan -1 

 
Figur G3. Brandcellsindelning plan -1. 

G.2 Plan -1 Ö 

 

Figur G4. Brandcellsindelning plan -1 Ö. 
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G.3 Plan 0 

 

Figur G5. Brandcellsindelning plan 0. 

G.4 Plan 1 

 

Figur G6. Brandcellsindelning plan 1. 
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G.5 Plan 2 

 

Figur G7. Brandcellsindelning plan 2. 

G.6 Plan 3 

 

Figur G8. Brandcellsindelning plan 3. 
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Bilaga H. Ventilation 

Nedan visas en skiss över hur ventilationssystemet är uppbyggt i PUB-huset.  

 

 

  

Figur H1. Skiss över ventilationssystemets uppbyggnad. 
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Bilaga I. Styrfunktioner vid automatiskt brandlarm 

 

 

 

Figur I1. Styrfunktioner vid automatiskt brandlarm [Brandkonsulten AB, 2008]. 


