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Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet har varit 
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Abstract 
This report is a fire safety evaluation of Gothenburg’s public library. It includes a visit of the 

library where the writers of the report control and evaluate the existing fire safety 

procedures and equipment. Focus lies on the human safety in the means of evacuation and 

critical conditions during that time. The goal is that no critical conditions occur during the 

time it takes to evacuate the library or a specified compartment in the library. Computer 

modeled simulations and hand calculations are used in the process when controlling and 

evaluating if the fire safety is sufficient. If not, a list of improvements and recommendations 

are suggested to the library.  

The report includes three specified scenarios in which the writers control existing conditions, 

calculate and at the end suggest improvements for the library. The overall suggestion for 

increasing and insuring human safety during evacuation includes an installation of sprinklers 

in the building. This requirement is to be met if a satisfied evacuation is to be made. 
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Förord  
Författarna vill rikta ett stort tack till följande personer för deras rådgivning och handledning 

under arbetets gång. Deras idéer och kunskaper inom området har varit till stor hjälp för oss 

och vi vill än en gång betona vikten av deras stöd.  

Henrik Hassel, Doktorand, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering LTH. För en väldigt 

god handledning.  

Jennie Werner, Brandingenjör, Bengt Dahlgren. För assistans och rådgivning under projektets 

gång.  

Håkan Frantzich, Universitetslektor, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering, LTH. För 

råd och tips angående utrymningsdimensionering.  

Patrick Van Hees, Professor i Brandteknik, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering, LTH. 

För hjälp och handledning med simuleringar i FDS.  

Lars Jensen, Professor, Avdelning för Installationsteknik, LTH. För goda råd angående 

brandgasventilation.  

Daniel Nilsson, Biträdande universitetslektor, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering, 

LTH. För tips och vägledning av utrymningsdimensionering.  

Jonathan Wahlqvist, Doktorand, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering LTH. För hjälp 

med FDS simuleringar.  
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Sammanfattning 
Detta projektarbete är examinationsdelen i kursen Brandteknisk riskvärdering som ges vid 

avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola. 

Projektarbetet har som syfte att vid en eventuell brand detaljgranska personsäkerheten vid 

ett tilldelat objekt. Avgränsningar görs och därför behandlar inte denna rapport varken 

ekonomiska skador eller miljöpåverkan. Det objekt som behandlas i denna rapport är 

Göteborgs stadsbibliotek.  

Stadsbiblioteket är beläget i centrala Göteborg och byggdes år 1967. Biblioteket är upprättat 

i sten och betong och det består av totalt sex stycken våningar varav fyra stycken är 

tillgängliga för allmänheten. De allmänna våningsplanen förbinds med en huvudtrappa som 

löper intill ett atrium som sträcker sig genom byggnadens centrum. Med sina nära 4000 

dagliga besökare är biblioteket stadens mest besökta kulturinstitution. 

Ett platsbesök genomförs där en grundlig genomgång av hela byggnaden görs för att få en 

uppfattning om lokalerna samt för att kontrollera och granska det befintliga brandskyddet. 

Utifrån platsbesök samt ritningsgranskning framställs en riskmatris. Från riskmatrisen väljs 

sedan tre stycken lämpliga brandscenarier som placeras ut på: 

 Föreläsningssalen på undervåningen – Brandscenario 1 

 En bokavdelning på entrévåningen – Brandscenario 2 

 En bokavdelning på plan 2 – Brandscenario 3 

Därefter utvärderas om brandsäkerheten är tillräcklig för att samtliga besökare och anställda 

ska hinna utrymma byggnaden innan kritiska förhållanden uppstår. De kritiska förhållandena 

som tas under hänsyn i rapporten är tiden det tar för:  

 Strålningsintensiteten att nå en kritisk nivå 

 Temperaturen att nå en kritisk nivå 

 Brandgaslagret att nå en kritisk höjd alternativt att sikten understiger godkända 

nivåer 

Med hjälp av datorprogram och handberäkningar analyseras de tre brandscenarierna för att 

uppskatta hur lång tid det tar tills kritiska förhållanden uppstår i varje specifikt fall. Därefter 

jämförs tiderna till dess att kritiska förhållanden uppstår med en simulerad tid för utrymning. 

De datorprogram som användes i rapporten är: DetactQS, FDS, CFAST, Simulex och @RISK. 
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Utifrån de resultat som presenteras längre fram i rapporten har ett antal åtgärdsförslag 

tagits fram. De åtgärdsförslag som tagits fram delas in i åtgärder som skall göras samt 

åtgärder som bör göras. 

Åtgärder som skall göras:  

 Installera sprinklersystem på samtliga plan  

 Ersätt de befintliga bomullsgardinerna med ett flamskyddat tyg samt installera en 

brandskyddsridå för att på så sätt förhindra att de varma brandgaserna sprids ut 

till åskådarna och därmed förebygga brandscenariet i föreläsningssalen. 

 

Åtgärder som bör göras:  

 Markera upp dörrar bättre så att det lättare går att identifiera dem som 

utrymningsvägar.  

 Vägledande markeringar till samtliga utgångar genom hela biblioteket. 

 Automatiska rökluckor längst upp i atriet.  

 Förslag på nya brandcellsgränser 

Om dessa åtgärdsförslag utförs på Göteborgs stadsbibliotek anses det befintliga 

brandskyddet uppgraderas till en tillfredsställande nivå för att säker utrymning ska kunna 

ske. 
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Nomenklaturlista  
 

Av Total öppningsarea [m2] 

b Bredd [m]  

d  Flammans tjocklek [m] 

D Diameter av brandbas [m] 

h Höjd [m] 

hv Dörröppningarnas höjd [m] 

H Rumshöjd [m] 

L Flamhöjd [m] 

 

 

 

 

 

RTI Respons Time Index [(m s)1/2] 

S Kvot mellan långsida och kortsida på flamma [-] 

tförberedelse  Förberedelsetid [s] 

tförflyttning  Förflyttningstid [s] 

tkritisk Tid till kritiska förhållanden [s] 

tutrymning  Totala utrymningstiden [s] 

tvarseblivning Varseblivningstid [s]  

T Temperatur [K] 

ΔHc Förbränningsentalpi [kJ/kg] 

 Emissivitet [-] 

 Synfaktor [-] 
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 Stefan Boltzmanns konstant [5,67*10-8W/m2K4] 

χ Förbränningseffektivitet [-] 

                 Kvot mellan flammans area och avståndet till objekt utsatt för strålning [-] 
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1. Inledning  
Detta projektarbete utgör huvuddelen i kursen Brandteknisk riskvärdering som ges vid 

avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola. En handledare har 

tilldelats och fungerat som stöttepelare under arbetets gång. Det har även funnits möjlighet 

att ta hjälp av ytterligare en handledare i form av en brandingenjör från Bengt Dahlgren. 

Projektet behandlar brandsäkerheten på Göteborgs stadsbibliotek samt utvärderar det ur ett 

utrymningsperspektiv. 

1.1 Syfte 
Projektets syfte är att utvärdera ifall brandsäkerheten på Göteborgs stadsbibliotek är 

tillräckligt för att samtliga besökare och anställda ska hinna utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstår vid en eventuell brand. Vid behov kommer åtgärdsförslag och 

förbättringar att föreslås. 

1.2 Mål   
Projektets mål är att vid eventuella brister ge konkreta åtgärdsförslag och förbättringar för 
att öka personsäkerheten på stadsbiblioteket. 

1.3 Metod 
Arbetet utgår ifrån ett platsbesök på Göteborgs stadsbibliotek som sker tillsammans med 

representanter och ansvariga för byggnaden. Efter platsbesök och ritningsgranskning 

framställs en riskmatris ur vilken lämpliga brandscenarier väljs ut. En brand placeras ut och 

därefter beräknas effektutvecklingen. Effektutvecklingen ligger till grund för beräkningar av 

när kritiska förhållanden uppstår. De kritiska förhållandena definieras som tiden det tar för:  

 Strålningsintensiteten att nå en kritisk nivå 

 Temperaturen att nå en kritisk nivå 

 Brandgaslagret att nå en kritisk höjd alternativt att sikten understiger godkända 

nivåer  

Det räcker att ett av kriterierna uppfylls för att förhållandena ska antas vara kritiska. De 

kritiska tiderna jämförs sedan med tiden för utrymning och slutsatser dras därefter. 

Man kan utgå ifrån två riktlinjer vid utrymningsdimensionering, dels en förenklad 

dimensionering och dels en analytisk. Den förenklade utgår från föreskrifterna i Boverkets 

Byggregler och kräver att inga avsteg görs från reglerna. Om föreskrifterna inte följs eller om 

dessa inte uppfattas som lämpliga för det aktuella objektet måste en analytisk 

dimensionering göras (Boverket , 2006). Eftersom projektet är en stor och komplex byggnad 

samt att det föreligger en stor risk för personskador väljs en analytisk dimensionering. 

1.4 Avgränsningar  
På grund av objektets utformning gällande bedrivande av allmän verksamhet avgränsas 

projektet till de allmänna planen samt personalavdelningen. Det är där beräkningar och 
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simuleringar utföras. Eftersom allmänheten inte har tillgång till varken källarplanet eller 

vindsvåningen samt faktumet att där knappt vistas några människor gör att de två planen 

inte behandlas vidare i arbetet. De plan som behandlas är:  

 Undervåningen 

 Entrévåningen 

 Våningsplan 1 

 Våningsplan 2 

 Våningsplan 3 

Projektarbetet ser endast till personsäkerheten på de behandlade planen och tar därför inte 

hänsyn till ekonomiska skador och miljöpåverkan. 

1.5 Begränsningar  
Göteborgs stadsbibliotek är ett stort och komplicerat objekt. De många våningsplanen 

tillsammans med tillhörande atrium gör objektet svårt att modellera och räkna på. Val av 

program och handberäkningar är begränsande vid sådana objekt och för att giltiga modeller 

ska kunna användas i rapporten får författarna sätta sig in i avancerade program som inte 

ingår i kursen. Även då tidsaspekten är en viktig faktor för rapporter som dessa, så anses det 

ändå nödvändigt att lägga ner tid på att lära sig och kunna hantera programmen. Detta för 

att hålla en hög kvalité i rapporten samt kunna leverera relevanta resultat. Läsaren måste 

dock vara medveten om att författarna inom vissa områden är självlärda, och även med god 

vägledning från både handledare och lärare, inser sina egna begränsningar vid användandet 

av så pass komplexa simuleringsprogram.  

Vid ett så omfattande arbete som detta vill man helst inte vara beroende av en enda modell 

utan målet är att i så stor utsträckning som möjligt försöka validera varje uträkning med en 

annan.  Med de kunskaper och begränsningar författarna idag innehar samt den 

komplicerade uppbyggnaden av objektet var det inte alltid möjligt för alla uträkningar. 

Däremot betyder det inte att de enskilda modeller som användas vid vissa uträkningar inte 

är giltiga, bara att komplexiteten i uppbyggnaden begränsat möjligheten för validering.  

Förutom användarna så har programmen i sig sina begränsningar, det hade exempelvis varit 

önskvärt att simulera spridningen av brandgaslagret under en längre tid under 

brandförloppet. Detta var dock inte alltid möjligt då programmet som hanterade detta 

kraschade avbröt simuleringen för tidigt. Tiden för en enda simulering är även så pass lång 

att även om det hade varit av intresse att köra simuleringarna på nytt så var tidsaspekten för 

arbetet en begränsande faktor. 

Värt att nämna är att eftersom det inte funnits kunskap att ta fram toxiska gasers nivå i 

stadsbiblioteket har detta varit en begränsning och har därför inte behandlats i rapporten. 

Det innebär att utrymningsförhållandena vid de behandlade scenarierna kan vara värre i 

verkligheten än de som beskrivs i rapporten.  
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2. Objektsbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs stadsbibliotekets utformning och verksamhet. 

2.1 Historik 
Stadsbibliotek upprättades 1967 och är beläget på Götaplatsen i centrala Göteborg. Med 

över en miljon besökare om året är biblioteket stadens mest besökta kulturinstitution. Det 

erbjuds, förutom en mycket stor uppsättning av böcker, ett antal olika utställningar, 

filmvisningar och arrangemang. (Göteborgs stad, 2010) 

Stadsbiblioteket står nu inför en renovering som påbörjas i slutet av 2011 och förväntas vara 

färdig hösten 2013. Renoveringen kommer dels att omfatta en tillbyggnad för att klara av 

det ökande antalet besökare och dels en ombyggnad för att bättre kunna anpassa sig till de 

nya medier som kommit att 

komplettera böcker och 

tidningsskrifter. Eftersom 

biblioteket är beläget mellan 

ståtliga byggnader så som 

stadsteatern, konserthuset 

och konstmuseet kommer 

det att satsas hårt på att 

förnya bibliotekets exteriör 

för att bättre passa in i sin 

omgivning (Stadsbiblioteket, 

2010). 

2.2 Verksamhet 
Cirka 4000 unga som gamla 

besöker stadsbiblioteket 

varje dag. Besökarna erbjuds 

att låna olika former av media – allt från musik och datorspel till serier och tidskrifter. Det 

finns programverksamheter, utställningar och kurser som är tillgängliga på kvällstid och 

helger. Det finns även möjligheten att fika i kaféet som ligger på bibliotekets entréplan 

(Göteborgs stad, 2010). 

2.2.1 Personal 

Det arbetar cirka 140 personer på biblioteket varav cirka 100 stycken maximalt är i tjänst 

samtidigt. På kvälls- och helgverksamhet är personalstyrkan kraftigt minskad och så få som 

15 personer kan arbeta samtidigt. De flesta arbetar med både administrativa uppgifter samt 

som bibliotekarier i själva biblioteket. Personalen anses ha en god lokalkännedom och blir 

vid anställning informerade om den utarbetade utrymningsplanen. De blir bland annat 

informerade om hur de ska hjälpa till vid eventuell utrymning. 

Figur 1. Översikt på Göteborgs stadsbibliotek (Jacob Stålhammar , 
2007) 
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2.3 Byggnaden   
Stadsbiblioteket är uppbyggt av sten och betong. Byggnaden består av totalt sju stycken 

våningsplan, där allmän verksamhet bedrivs på fyra av dessa. De resterande tre planen är 

helt stängda för allmänheten och består av ett magasin och maskinrum längst ner i 

byggnaden och ett vindsrum längst upp samt en personalavdelning på våningsplan 3. I 

mitten av byggnaden finns ett atrium som sträcker sig från entréplan till våningsplan 3. 

Våningsplanen förbinds med trappor varav huvudtrappan ligger i anknytning till atriet. Totalt 

har stadsbiblioteket en yta på 9000 m2 till sitt förfogande. Förutom huvudtrappan finns 

ytterligare tre stycken trappor som kan användas av besökarna vid utrymning: I 

personaltrapphuset samt en utsides- och insidesbrandtrappa. 

  Figur 2. Förenklad bild på undervåningen till och med plan 3. 

2.3.1 Undervåning 

Undervåningen är det understa planet där stadsbiblioteket bedriver allmän verksamhet. Här 

ligger bland annat ett tidningsläsningsrum med sittplatser, en ungdomsavdelning och en 

föreläsningssal tillika biograf med tillhörande scen och filmmaskinrum. Föreläsningssalen 

rymmer cirka 200 sittande besökare. Sorteringsrummet med tillhörande sorteringsmaskin är 

även det beläget på denna våning. Sorteringsbandet löper från inlämningsluckor på 

entréplan ner till undervåningen och knyter därigenom samman de båda planen.  
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2.3.2 Entrévåning 

På entréplan finns förutom en musikavlyssnings- och bokavdelning ett kafé, en 

utställningshall och en barnavdelning. Detta plan har en stor omsättning av människor då 

huvudentrén befinner sig på detta plan. Huvudentrén vetter ut mot Kungsportsavenyn. 

Utställningshallen består av ett tomt rum med flyttbara väggar. Eftersom 

utställningsföremålen byts ut varierar även rummets inredning. Centrumet genomlöps av ett 

atrium som sträcker sig från entréplan upp till plan 3. 

2.3.3 Våningsplan 1 

Våningsplan 1 består av 

olika bokavdelningar.  

2.3.4 Våningsplan 2  

Våningsplan 2 består till 

största del av olika 

bokavdelningar men här 

finns även ett flertal 

kontor. 

2.3.5 Våningsplan 3 

Våningsplan 3 verkar som 

personalavdelning. Det 

fortlöper kontor längs 

planets väggar och det finns även ett lunchrum med tillhörande kök samt ett 

sammanträdesrum. 

 

Figur 4. Översiktsbild på våningsplan 3. 

Figur 3. Översiktsbild på våningsplan 1-3. 
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3. Utrymning 
I följande avsnitt behandlas regler och rekommendationer baserat på Boverkets Byggregler, 

BBR, 2008 gällande utrymning.  

3.1 Reglementen 
I Boverkets byggregler finns föreskrifter och allmänna råd som är baserade på lagstiftningens 

mer övergripande bestämmelser. De brandtekniska krav som finns på byggnader tas upp i 

BBR kapitel 5 och det är således föreskrifterna i detta kapitel som styr hur en förenklad 

utrymningsdimensionering bör se ut. Det finns även handböcker utgivna från universitet och 

konsultfirmor som behandlar ämnet utrymning. Utöver detta finns en del forskning som 

gjorts i samband med utrymningsövningar. 

 

Om det finns en stor risk för personskador eller om byggnaden är väldigt stor och 

komplicerat uppbyggd (t.ex. fler än 16 våningsplan) bör en analytisk dimensionering göras. 

En analytisk dimensionering kan innefatta bland annat beräkningar samt simuleringar med 

lämpliga datorprogram. Dessa bör bifogas i brandskyddsdokumentationen.  

3.2 Utrymningsvägar 
Grundkravet vid utrymning är att det ska finnas minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. Undantag från denna regel är i mindre, lätt överblickliga lokaler på 

markplan där antal personer antas understiga 30 stycken. Har byggnaden flera våningsplan 

ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. 

3.3 Utrustning 
För att ytterligare underlätta utrymningen finns det olika typer av hjälpmedel att tillgå, 

exempel på dessa är: 

 

 Vägledande markering för utrymning ska finnas om 

personerna i lokalen antas ha mindre god lokalkännedom 

exempelvis på hotell, samlingslokaler och 

vårdanläggningar. De vägledande markeringarna skall 

finnas i sådan omfattning och vara placerade så att 

utrymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig i 

byggnaden. Dessa skyltar bör vara belysta eller genomlysta 

gröna skivor med tydliga vita symboler. 

 

 Allmänbelysningen vid utrymningsvägarna bör vara så pass 

tillfredställande att de med säkerhet kan användas vid 

utrymning. I trapphus i byggnader med fler än två 

våningsplan bör man koppla två efterföljande ljuspunkter 

till olika gruppsäkringar.  

Figur 5. Exempel på 
vägledande markering. 



17 
 

 

 Nödbelysning ska möjliggöra säker utrymning även vid strömavbrott. Det är viktigt 

att de vägledande markeringarna alltid är belysta samt tydliga och de bör därför 

förses med nödbelysning. Nödbelysningens elkablar bör ligga avskilt och vara gjorda i 

klass EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet. De bör ge belysning under minst 60 

minuter vid strömavbrott. 

3.4 Kritiska förhållanden 
Det grundläggande kravet som utrymningsdimensioneringen bygger på är att en 

tillfredsställande utrymning utan personskador ska ske vid brand. För att detta ska uppfyllas 

får förhållandena i utrymningsvägarna inte bli sådana att gränsvärdena för kritiska 

förhållanden överskrids. Detta innebär att det finns krav på hur hög temperatur som får 

uppnås, krav på siktbarhet samt värmestrålning. Nedanstående gränsvärden gäller: 

Temperatur: Högst 80˚C lufttemperatur. 

 

Sikt: Siktbarheten får inte understiga 10 m i okänd miljö eller 5 m i känd 

miljö. Ett alternativt synsätt är att brandgaserna inte får sjunka under 

en nivå på  meter, där H är rumshöjden. 

 

Värmestrålning: Strålningsintensiteten får maximalt nå en effekt på 2,5 kW/m2 eller en 

kortvarig strålningsintensitet på max 10 kW/m2 (Jönsson et al. 2005).  

3.5 Tid för utrymning 

För att ta reda på huruvida utrymningen sker på ett så pass säkert sätt att personskador 

undviks måste tiden till kritiska förhållanden vara större än tiden det tar att utrymma, med 

andra ord: 

tkritisk > tutrymning 

Utrymningsprocessen brukar delas in i tre processer; varseblivning, förberedelse samt 

förflyttning. Det är således dessa tre som skall tas i beaktning när den totala utrymningstiden 

beräknas. 

tutrymning = tvarseblivning+tförberedelse+tförflyttning 

3.5.1 Varseblivningstid  

Varseblivningstiden är den tid det tar för personen att förstå att det brinner. Denna tid är 

starkt sammankopplad till om personen ser branden eller hör ett brandlarm. Diverse 

simuleringsprogram eller handberäkningar kan användas för att beräkna aktiveringstiden för 

en brandvarnare varur en varseblivningstid kan fås.  
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3.5.2 Förberedelsetid  

Förberedelsetiden är tiden det tar för en människa att reagera och ta ett beslut baserat på 

kännedomen om branden. Denna tid är oftast svårast att uppskatta. Anledningen till att den 

är svår att uppskatta är att den är individuell samt att den påverkas av olika faktorer som 

exempelvis medvetandegrad. Förberedelsetiden kan kortas ner med hjälp av bland annat 

instruerande larm (talande larm), tydligt markerade nödutgångsskyltar och bra belysning. 

Det är även känt att en välutbildad personal, som kan hjälpa till med att instruera gästerna 

att hitta utrymningsvägarna, kan korta ner förberedelsetiden (Frantzich, 2001). 

3.5.3 Förflyttningstid  

Förflyttningstiden är den tid det tar för en person, från det att de börjat röra sig mot 

utgångarna, till dess att de är i säkerhet. Diverse program så som Simulex kan användas för 

att ge en bild av hur en utrymning ser ut.   
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4. Befintligt brandskydd 
Stadsbibliotekets befintliga brandskydd beskrivs i nedanstående avsnitt. 

4.1 Brandteknisk klass 
Enligt Boverkets byggregler ska en byggnad med tre eller flera våningsplan och/eller där 

brand kan medföra stora risker för personskador utföras i brandteknisk klass Br1. 

Eftersom stadsbiblioteket uppfyller båda dessa kriterier bör den alltså vara uppförd efter 

Br1. Detta är den brandtekniska klass där det ställs högst krav på bland annat ytskikt samt 

bärande- och avskiljande konstruktioner. 

4.1.1 Brandceller 

Med en brandcell avses ett avgränsat utrymme i en byggnad (t.ex. ett eller flera rum) inom 

vilken en brand kan utvecklas under en föreskriven minsta tid utan att sprida sig till andra 

delar av byggnaden.  Byggnadsdelarna i en brandcell ska stå emot en viss brandbelastning 

under en viss tid utan att branden sprids till intilliggande brandceller. Den tid en brandcell 

ska klara av beror dels på brandklass och dels på brandbelastning. Eftersom stadsbiblioteket 

bör vara byggt enligt Br1 är det lägsta kravet att byggnadsdelarna ska vara tillverkade enligt 

EI 60. Det innebär att de ska stå emot en brand i minst 60 minuter med hänsyn till 

brandtäthet (E) och isolering (I). 

4.1.2 Brandcellsindelning 

Entréplan till och med delar av våningsplan 3 räknas i dagsläget som en enda brandcell tack 

vare atriet som fortlöper genom våningsplanen. Personalavdelningen som ligger på 

våningsplan 3 är dock skiljt från atriet och behandlas som en egen brandcell. Värt att nämna 

är att bokinkastet på entréplan och sorteringsrummet på undervåningen är 

sammankopplade men ändå behandlas som två olika brandceller. Det har gjorts en analys på 

möjlig brandgasspridning mellan de två planen genom bokinkasten och kommit fram till att 

risken är så liten att de kan anses vara separerade (Werner, 2011). För att kompensera att en 

enda brandcell sträcker sig över fyra plan har man installerat brandjalusier på våningsplan 2 

(se bilaga A för detaljerade brandcellsgränser). 
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4.1.3 Brandjalusi 

Brandjalusier fungerar som en nedfällbar vägg och används i det här fallet för att förhindra 

brandgasspridning. Stadsbiblioteket har valt att installera brandjalusier av brandklass F 60 på 

våningsplan 2 mot atriet. Brandklass F 60 är en gammal beteckning som motsvarar E 60. 

Beteckningen innebär att jalusierna ska förhindra branden att sprida sig till den oexponerade 

sidan genom läckage av heta brandgaser eller lågor. Dessa fälls ned automatiskt när 

brandlarmet aktiveras och förhindrar på så sätt brandgaser att ta sig in eller ut från 

våningsplanet. 

4.2 Detektionssystem 
Detektionssystemet består till största del av optiska rökdetektorer med undantag av två 

kapslade värmedetektorer placerade i trapphuset på våningsplan 1 och i bokmagasinet på 

källarvåningen. Alla detektorerna är adresserbara vilket innebär att man kan identifiera 

vilken/vilka detektor-er som utlösts vid larm och på så sätt snabbt angripa branden.  

4.3 Utrymningslarm 
Vid detektion av brand utlöses akustiska larmdon med mål att uppmärksamma alla i 

byggnaden. Det finns även möjlighet att manuellt lägga ut ett meddelande i 

snabbtelefonerna och högtalare i vissa sektioner av byggnaden.  

4.4 Släcksystem  

Stadsbiblioteket har inga aktiva släcksystem dock finns ett antal handbrandsläckare (pulver, 

kolsyra och skum) utplacerade på varje våningsplan i byggnaden (för detaljerade 

utplaceringar se bilaga A). 

4.5 Utrymningsplan 
För att underlätta utrymningsarbetet och för att försäkra sig om att alla besökare tar sig ut 

har man valt att utse en utrymningsansvarig samt delat upp byggnaden i olika avdelningar 

med tillhörande ansvarsområden. Det innebär att en avdelning har som ansvar att 

kontrollera och utrymma sina tilldelade lokaler och utrymmen och därefter återkoppla till 

utrymningsansvarig. Den utrymningsansvarige har som huvuduppgift att: 

 Ringa Räddningstjänsten för att kontrollera att de fått in ett larm 

 Få återkoppling från varje avdelning om utrymningen är avklarad 

 Ta kommandot vid återsamlingsplatsen   

Figur 6. Nedsänkning av brandjalusi på våningsplan 2. 
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4.6 Befintliga utrymningsvägar 
Stadsbiblioteket utryms genom ett flertal olika utrymningsvägar belägna på de olika 

våningsplanen. De aktuella utrymningsvägarna är (se bilaga A för detaljerade 

utrymningsvägar): 

Undervåning 

 Trappan mot Berzeliigatan (3) 

 Nödutgång Lorensbergsparken (4) 

Entrévåning 

 Huvudentrén (5) 

 Trappan mot Berzeliigatan (3) 

 Nödutgång via spiraltrappan (6) 

 Nödutgång hörnet Avenyn/Lorensbergsparken (7) 

Våningsplan 1 

 Trappan mot Berzeliigatan (3) 

 Nödutgångstrappa (8) 

 Nödutgång via spiraltrappan (6) 

Våningsplan 2 

 Trappan mot Berzeliigatan (3) 

 Nödutgångstrappa (8) 

 Nödutgång via spiraltrappan (6) 

Våningsplan 3 

 Trappan mot Berzeliigatan (3) 

 Nödutgångstrappa (8) 
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4.9 Vägledande markeringar 
Utrymningsskyltar är strategiskt utplacerade i 

hela byggnaden för att besökare och personal 

enkelt ska kunna hitta närmaste utrymningsväg. 

Skyltarna finns i såväl offentliga som icke 

offentliga lokaler i byggnaden. Det finns både 

upplysa och ej upplysta skyltar dock är de 

utformade på samma sätt så att de enkelt ska 

kunna kännas igen. 

4.10 Ventilation 
I lokalerna finns det så kallade FT-system (från- och tilluftssystem) för ventilationen. Ett 

kanalsystem går genom byggnaden och i de olika rummen finns både till- och frånluftsdon. 

Tilluften värms centralt och fördelas sedan ut via kanalsystemet till byggnadens olika delar. 

Då de olika planen där besökare vistas på inte är indelade i brandceller så är spridningen av 

brandgas genom ventilationssystemet av sekundärt intresse då det först och främst sprids 

naturligt genom de öppna ytorna (för diskussion kring stadsbibliotekets befintliga ventilation 

se bilaga K). 

4.10.1 Brandgasspjäll 

För att förhindra brandgasspridning mellan de 

delar av byggnaden som är indelade i brandceller 

(källarvåningen, vindsvåningen och 

personalrummen på våningsplan 3) har 

brandgasspjäll installerats.  

Brandgasspjäll installeras i ventilationskanalerna 

intill en brandcellsgräns för att på så sätt 

hindra varma brandgaser från att spridas 

genom ventilationskanalerna. Spjällen 

fungerar genom att öppnas och stängas och de styrs av ett styr- och övervakningssystem 

(Swegon, 2011). Brandgasspjällen aktiveras i samband med detektoraktivering och de är 

brandklassade likt den brandcell de ska skydda.  

4.11 Brandförsvaret 
Vid detektion av brand ska brandförsvaret infinna sig på plats inom fem minuter efter det att 

de mottagit automatiskt larm från stadsbiblioteket (Werner, 2011). Det finns totalt sex 

stycken angreppsvägar för brandkåren att ta sig in i byggnaden utifrån. De sex vägarna är 

lokaliserade på källarplan, under- och entrévåning. 

Figur 8. Exempel på brandgasspjäll (Swegon, 2011). 

Figur 7. Exempel på utrymningsskylt. 
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5. Enkätunderssökning   
I samband med platsbesöket på Göteborgs stadsbibliotek gjordes även en 

enkätundersökning där personalen i biblioteket fick svara på frågor om bland annat 

utrymning och kunskap om utrymningsvägar. 

5.1 Enkätsammanställning  
Enkäten delades ut till sammanlagt 17 personer som arbetade i biblioteket. Enligt 

enkätundersökningen har personalen i det stora hela god lokalkännedom samt kunskaper 

om vad de skulle göra vid en brand. Det fanns däremot en del personal som hade sämre 

insyn i utrymningen. Detta var personal som arbetade tillfälligt på biblioteket med vad som 

vid tiden för platsbesöket var en filmfestival. Det var alltså samma personal som hade 

bristande kunskaper över utrymningsvägarna som ansvarade över visningarna i biosalen.  

Tabell 1. Sammanställning av enkätundersökning. 

 JA [%] NEJ [%] Kommentarer  

Genomfört 
utrymningsövning av 
biblioteket  

71 29 De flesta som jobbat där längre säger sig ha 
genomfört det mellan 1-3 ggr/år. En som hade 
jobbat där 10 år hade bara genomfört det 1 gång 
under de 10 åren. 

Anser sig ha god 
lokalkännedom  

82 18  

Kunskap om 
uppsamlingsplats 
utanför biblioteket  

82 18  

Anser sig ha 
kunskaper om 
utrymningsvägar  

88 12  

Fått instruktioner om 
utrymning vid 
händelse av brand  

71 29 De flesta som svarade nej (4 stycken) var personal 
som hade jobbat minst 5 och upp till 20 år på 
biblioteket.  

Fått utbildning av 
släckning vid händelse 
av brand  

76 24  

Fått instruktioner om 
att hjälpa besökare ut  

88 12  

Varit med om 
brandtillbud under 
anställning  

41 59  

 

En av de anställda kommenterade svårigheten med att hålla reda på ansvarsområdena för 

respektive avdelning då de flesta anställda inte hade en fast avdelning de jobbade på.   
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6.  Statistik  
Detta avsnitt presenterar statistisk data över bränder i allmänna byggnader i Sverige under 

2009.  

6.1 En bild av verkligheten 
I tabellerna nedan fås en snabb överblick över hur bränder fördelar sig i allmänna byggnader 

och hur de startade. Tabell 3 visar att nära en tredjedel av bränderna är anlagda bränder. 

Det kan också diskutera hur stor del av anlagda bränder som ligger i de 15 procenten som är 

av okända orsaker. När det gäller anlagda bränder toppar Sverige statistiken före sina två 

grannländer Norge och Danmark (Nordic Fire Statistics , 2011).  

Däremot står kategorin teatrar, biografer, museer och bibliotek för endast ca en procent av 

den totala andelen av bränder i allmänna byggnader (MSB, 2011).  

Väsentliga startutrymmen och brandorsaker fördelar sig enligt tabell 2 och 3.  

Tabell 2. Väsentliga startutrymmen för bränder i allmänna lokaler I Sverige 2009.  

Startutrymme allmänna lokaler Sverige 2009 Andel [%] 

Samlingslokal  5 
Badrum/toalett  5 
Kontor  2 
Personalutrymme 2 
Annat och okänt  86 
 

Tabell 3. Väsentliga brandorsak i allmänna byggnader I Sverige 2009. 

Brandorsak allmän byggnad Sverige 2009  Andel [%] 

Anlagd med uppsåt / barns lek med eld  29 
Tekniskt fel  16 
Okänd orsak  15 
Annan  40 
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7. Riskidentifiering 
Det finns många olika tänkbara brandscenarier som kan uppstå på stadsbiblioteket. Det görs 

en kvalitativ beskrivning av tänkbara scenarion. Genom att bedöma sannolikhet och 

konsekvens för samtliga scenarier väljs de tre scenarier som har högst sammanvägd 

sannolikhet och konsekvens. De beskrivs och behandlas i nedanstående avsnitt. 

7.1 Kvalitativ beskrivning av brandscenarier 
En kvalitativ beskrivning av åtta möjliga brandscenarier görs för objektet och sannolikhet 

respektive konsekvens bedöms för samtliga. Bedömningarna diskuteras fram efter 

ritningsgranskning och platsbesök.  Sannolikheterna och konsekvenserna förs in i en 

riskmatris och därefter väljs de mest kritiska brandscenarierna utifrån personsäkerhet ut för 

vidare behandling.  

Tabell 4. Kvalitativ beskrivning av åtta möjliga brandscenarier. 

Brandscenario  Sannolikhet Konsekvens 

1. Brand i föreläsningssalen på undervåningen 
Potentiella antändningskällor är relativt många då det 
finns mycket äldre elektronik och personal är 
närvarande till och från. Sannolikheten bedöms som 
måttligt hög. Konsekvensen bedöms som hög då 
människor befinner sig i lokalen och det finns mycket 
brännbart material i form av ca 200 fodrade stolar, 
gardiner, mattor mm. Dessutom är det ingen brandcell 
och inget aktivt system är installerat. 
 

Måttligt 
hög 

Hög 

2. Brand i någon bokavdelning på entréplan  
Då det inte finns några troliga antändningskällor anses 
en anlagd brand vara det mest troliga. Detta i samband 
med att det är lite personal närvarande ger en måttligt 
hög bedömning på sannolikheten. Konsekvensen 
bedöms som hög då det finns mycket brännbart 
material i form av böcker och bokhyllor med stor risk 
för brandspridning och hög effektutveckling samt att 
det befinner sig mycket människor runt omkring. 
 

Måttligt 
hög 

Hög 

3. Brand på plan 2 
Då det inte finns några troliga antändningskällor anses 
en anlagd brand vara det mest troliga. Personalstyrkan 
är i mindre än på entréplan och sannolikheten bedöms 
som hög. Konsekvensen bedöms som hög då det finns 
mycket brännbart material i form av böcker och 
bokhyllor samt att det vistas mycket människor på 
planet. Dock finns det avgränsande jalusier för att 
begränsa brandgasspridning.  
 

Hög Hög 
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4. Brand i sorteringsrummet på undervåningen 
Brand kan starta i sorteringsmaskinen. 
Antändningskällorna är få och elektroniken är ny, detta 
i samband med att personal oftast är närvarande leder 
till att sannolikheten bedöms som låg. Konsekvensen 
bedöms som låg för att det inte befinner sig några 
besökare i lokalen utan endast ett fåtal behöriga 
människor i form av personal. Dessutom för att de 
inlämnade böckerna kontinuerligt slussas tillbaka ut till 
sina respektive hyllor och därför anses inte 
brandbelastningen kunna bli hög.   
 

Låg Låg 

5. Brand i atriet på entréplan  
Då det inte finns några troliga antändningskällor anses 
en anlagd brand vara det mest troliga. Då det är 
mycket personal och folk närvarande bedöms 
sannolikheten som låg. Konsekvensen bedöms som låg 
då det finns begränsat med brännbart material. 
 

Låg Låg 

6. Brand uppstår i elcentralen på plan 2 
Brand kan starta i elektroniken i elcentralen. Ingen 
personal är närvarande och sannolikheten bedöms 
som måttligt hög. Konsekvensen bedöms som låg då 
det finns begränsat med brännbart material. 
 

Måttligt 
hög 

Låg 

7. Brand uppstår i personalrummet på plan 3 
En brand kan starta i någon av kökselektroniken i 
personalrummet. Personal är ofta närvarande och 
sannolikheten bedöms som måttligt hög. Brännbart 
material består till största del av inredning i form av 
bord, skåp och stolar och konsekvensen bedöms som 
måttligt hög. 

 

Måttligt 
hög 

Måttligt 
hög 

8. Brand uppstår i kaféet på entréplan 
En brand kan starta i någon av elektroniken i kaféet. 
Personal är alltid närvarande och sannolikheten 
bedöms som låg. Konsekvensen bedöms som låg då det 
finns begränsat med brännbart material och att kaféet 
är avskilt från närliggande bränsle.  

 
 

Låg Låg  
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7.2 Riskmatris  
Bedömningarna av sannolikheterna och konsekvenserna för brandscenario 1-8 presenteras i 

en riskmatris (se figur 8). 

 

 
 

Konsekvens  

 

 

      

 
Hög   1,2  3 

  

 
      

  

 
   7   

  

 
  

 
6   

  

 
Låg  4,5,8     

  

  Låg    Hög Sannolikhet 
 

Figur 8. Riskmatris över de olika brandscenarierna. 

7.3 Val av brandscenarier 
De scenarier med högst sannolikhet och konsekvens är de scenarier som anses mest 

relevanta att behandla.  

Branden i föreläsningssalen på undervåningen anses ha en måttligt hög sannolikhet att 

inträffa och konsekvensen bedöms som hög. Då det hålls filmvisningar eller föredrag på 

stadsbiblioteket sker detta bakom stängda dörrar i föreläsningssalen. Eftersom allmänheten 

endast rör sig på öppna ytor i resterande delar av biblioteket anses det intressant, ur ett 

personsäkerhetsperspektiv, att vidareutreda. 

Branden i någon bokavdelning på entréplan anses ha en måttligt hög sannolikhet att inträffa 

och konsekvensen av en brand bedöms som hög. En brand på entréplan skulle innebära att 

brandgaser skulle kunna sprida sig genom atriet till våningsplan 1-3 och försvåra 

utrymningen från dessa plan. Huvudentrén ligger på detta plan och många av de besökare 

som befinner sig i stadsbiblioteket förväntas ta sig ut genom just denna. I samband med 

detta och att det ligger ett kafé samt en barnavdelning på planet gör att detta scenario är 

intressant ur ett personsäkerhetsperspektiv.  

Branden på plan 2 anses ha en hög sannolikhet att inträffa och konsekvensen av en brand 

bedöms som hög. Då en brand sker på plan 2 påverkas inte de andra planen av 
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brandgasspridning i samma utsträckning, tack vare de befintliga brandjalusierna. Dock är 

brandjalusierna inte värmebeständiga vilket innebär att det finns en viss risk för 

brandgasspridning om jalusierna fallerar. Ur ett utrymningsperspektiv är detta våningsplan 

intressant då en äldreavdelning är belägen på planet vilket antas försvåra utrymningen. 

De tre valda scenarierna blir således brandscenario 1,2 och 3. Med tanke på deras placering 

och utformning anses de täcka in de mest troliga och förödande scenarierna som kan uppstå 

i stadsbiblioteket. Det finns fler möjliga scenarier men då sannolikheten för att de ska 

inträffa och konsekvensen av dessa anses vara lägre behandlas de inte vidare i 

projektarbetet. 
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8. Brandscenario 1 
I detta avsnitt behandlas brandscenario 1 ”Brand i föreläsningssal på undervåningen” som 

beskrivits kortfattat i föregående kapitel. En avgränsning görs i form av att det endast är 

hörsalen och ej intilliggande rum som studeras. Detta görs för att utrymningen av denna 

antas vara mest kritisk eftersom branden startar och utvecklas i detta rum. Detta i 

kombination med det stora antalet personer i lokalen jämfört med övriga delar av planet gör 

att utrymningen av hela planet anses fulländad om hörsalen utryms på ett tillfredsställande 

sätt. 

8.1 Dimensionerande brand 
Branden placeras ut enligt figur 9 som föreställer hörsalen på undervåningen. Den kan starta 

av en överhettning i elektroniken eller vara anlagd.  

I och med salens storlek i relation till bränslemängden anses branden vara 

bränslekontrollerad (se bilaga J för beräkningar). 

 

 

 

  

Figur 9. Översiktsbild på brandscenario 1. 
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De utrymningsvägarna personerna i hörsalen antas använda sig av är markerade i figur 9. 

Det finns även två utrymningsvägar placerade nära scenen (se bilaga A för samtliga 

utrymningsvägar) men dessa antas ej användas då branden kommer avskräcka människor 

från att ta denna väg. De markerade utrymningsvägarna används även som ingångar till 

hörsalen och då personer ofta försöker ta sig ut genom samma dörrar som de kom in igenom 

är detta en ytterligare motivering till antagandet (Frantzich, 2001). 

8.2 Effektutveckling 
 Brännbart material i direkt anslutning till branden består av stora bomullsgardiner med 

ungefärligt totalt mått på 3x12 m (h x b). Framför gardinerna finns det ca 200 fodrade 

fåtöljer som är avsedda för åskådare. Gardinerna antas vara utdragna som på figur 9 när 

branden startar. 

 

Effektutvecklingen för gardinerna uppskattas med hjälp av utförda experiment ur Initial Fires 

(Särdqvist, 1993). Effektutvecklingen har i dessa experiment mätts för bomullsgardiner med 

måtten 3x3 m, vilken åskådliggörs i figur 10. Bredden på gardinerna i föreläsningssalen är 

cirka fyra gånger bredare än i experimentet. Efter konsultation med Patrick Van Hees 

(professor i brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola) uppskattas den egentliga 

effektutvecklingen genom att anta att Särdqvists uppmätta maxeffektutveckling är 

densamma fast med längre avbrinningstid. För att massbalansen ska stämma antas 

brandbelastningen (arean under grafen) vara fyra gånger större i brandscenario 1 (se figur 

11).  

 

Figur 10. Effektutvecklingskurva för en 3x3 m bomullsgardin (Särdqvist, 1993) 
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8.3 Tid till kritiska förhållanden 
Tiden till dess att de kritiska förhållandena är uppnådda simuleras med hjälp av 

datorprogrammen CFAST och FDS samt handberäkningar. Det är i huvudsak FDS som använts 

för att modellera brandförloppen, för en mer detaljerad beskrivning av programmet se 

bilaga B. Till grund för både simuleringarna och handberäkningarna ligger figur 11 där 

effektutvecklingen för brandscenariot uppskattats. Det är vid utrymningsvägarna som det 

kontrolleras om, och i så fall när, kritiska förhållanden uppstår.  

8.3.1 Strålning 

Den kritiska nivån för strålningsintensiten för människor har i kapitel 3.5 definierats som att 

människor får utsättas för strålningsintensitet på högst 2,5 kW/m2. När strålningen 

överskrider detta kritiska värde antas inte en säker utrymning kunna ske. För utförliga 

beräkningar och simuleringsresultat se bilaga D. 

Strålningen blir enligt utförda beräkningar samt simuleringar aldrig kritisk vid de ingångar 

som personerna förväntas utrymma ifrån (se figur 12). I mitten av lokalen (rad 6) kommer 

den sammanlagda strålningsintensiteten (från både flammorna och brandgaslagret) vara 

kring 5 kW/m2 efter 50 sekunder. En så pass hög strålningsintensitet leder till outhärdlig 

smärta på oskyddad hud efter endast några sekunders exponering (Jönsson et al. 2005). 

Värst blir det för de åskådare som sitter allra längst fram i hörsalen, närmast scenen (rad 1). 

Strålningen blir där kring 13 kW/m2 redan efter 50 sekunder vilket betyder att människor 

som vistas på rad 1 kommer få andra gradens brännskador ca 60 sekunder in i 

brandförloppet om de inte lyckas avlägsna sig från platsen (Jönsson et al. 2005).  

 

Figur 11. Den uppskattade effektutvecklingskurvan för gardinerna i hörsalen.  
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Figur 12. Strålningsvariation över tiden vid tre platser i lokalen. 
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8.3.2 Temperatur 

Temperaturen i lokalen har tagits fram med hjälp av simuleringsprogrammet FDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Diagrammet visar hur temperaturen på två meters höjd varierar med tiden vid utrymningsdörrarna 
Ö1 och Ö2.  
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 Figur 13. Hörsalen med de två utrymningsdörrarna markerade. Det finns ytterligare två 
utrymningsdörrar vilka är visade med pilar. Med FDS gjordes en simulering med alla dörrar öppna och 
en med endast de bakre utrymningsdörrarna öppna. 
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Som tidigare diskuterats är det fortfarande endast de bakre utrymningsdörrarna som 

personerna antas använda. Anledningen till att simuleringar gjorts då även de 

utrymningsdörrarna nära scenen är öppna är för att påvisa skillnaden i tid till de kritiska 

förhållandena (se kapitel 8.7 för vidare resonemang). 

Temperaturen får uppgå till högst 80 ˚C innan det uppstår kritiska förhållanden och säker 

utrymning inte längre kan ske. I tabell 5 nedan redovisas när detta sker: 

Tabell 5 Tid till kritisk temperatur med öppna respektive stängda dörrar  

 

8.3.3 Brandgaslager 

Kritisk höjdnivå för brandgaslagret har tidigare definierats som att brandgaserna inte får 

sjunka under en nivå på  meter där H är rumshöjden. Då hörsalen har en 

takhöjd på ca 3 meter betyder det att brandgaserna inte får sjunka till en nivå under 1,9 

meter för att säker utrymning ska kunna ske. 

Brandgaslagrets höjd simuleras med hjälp av FDS (med alla dörrar respektive med endast två 

utrymningsdörrar öppna) även här. 

 

 Tid till kritisk temperatur (s) 

 Alla utrymningsdörrar öppna Endast de bakre utrymningsdörrarna öppna 

Ö1 132 119 
Ö2 156 132 

Figur 15. Simulering (efter 60 sekunder) av scenario 1 i FDS då endast de bakre utrymningsdörrarna är öppna. 
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Som synes i figur 16 så sjunker brandgaslagret drastiskt vid ca 40 sekunder för att sedan 

återgå till ca 2 meter över golvet bara ett tiotal sekunder senare. Detta beror på att 

brandgaserna slår i takfoten ovanför dörrarna och sedan sjunker ned. När tiderna till kritiska 

förhållanden uppstår bortses det ifrån denna tillfälliga dipp. 

Tabell 6 Tid till kritisk höjd för brandgaslagret  

 Tid tills brandgaslager når kritisk höjd (s) 

 Alla utrymningsdörrar öppna Endast de bakre utrymningsdörrarna öppna 
Ö1 132 76 
Ö2 140 128 

 

8.3.4 Slutsats  

Kritiska förhållanden uppnås som synes vid olika tidpunkter beroende på vilket kriterium 

som används. För att vara konservativ analyseras temperaturen på 2 meters höjd vilket kan 

anses vara väl konservativt. Med tanke på att temperaturen registreras vid de två 

utrymningsvägarna och att lokalen kan vara full vid tillfället är det ändå bättre att vara på 

säkra sidan. Då tiden till kritiska förhållanden skall jämföras med utrymningstiden senare i 

arbetet kommer tiden till dess att brandgaslagret befinner sig på en kritiskt höjd användas. 

Brandgaslagrets höjd är den faktor som tidigast når kritiska förhållanden (76 sekunder) och 

är därmed mest konservativ att använda. Simulering av sikten i hörsalen med FDS ger kritiska 

förhållanden först efter flera minuter. Detta är i jämförelse med brandgaslagrets höjd inte en 

kritisk faktor. 
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8.4 Verifiering av simuleringar och handberäkningar  

Då två olika simuleringsverktyg samt även handberäkningar används i scenariot bör 

resultaten från dessa valideras med varandra. Stämmer resultaten från de olika metoderna 

väl överens med varandra betyder det att de är troliga och förloppet bör således stämma 

relativt väl med hur det kan se ut i verkligheten. Simulering av strålningsintensitet i FDS 

utförs ej då detta är komplicerat och lätt kan ge missvisande resultat om användaren inte är 

välbekant med programmet. Validering av handberäkningar kan således ej utföras.  

Temperaturen vid utrymningsvägarna som åskådarna förväntas utrymma ifrån simuleras 

både med FDS och CFAST. I CFAST simuleringarna antas endast dessa två utrymningsvägar 

vara öppna medan antalet öppna utrymningsvägar varieras i FDS simuleringarna. Då en 

jämförelse ska ske är det viktigt att förutsättningarna för simuleringarna är lika. Därför 

studeras temperaturen vid utrymningsdörrarna när endast två dörrar är öppna i FDS 

simuleringen då det är dessa förutsättningar som gäller vid CFAST simuleringen. 

 

Figur 17. Temperaturen vid utrymningsdörrarna enligt CFAST.  

 

Figur 18. Temperaturen vid utrymningsvägarna enligt FDS. 
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Det framgår i figur 17 och 18 att resultaten stämmer väl överrens vad gäller temperaturen i 

de två oberoende av simuleringsverktygen. Temperaturen är relativt konstant fram till ca 40 

sekunder in i brandförloppet för att sedan successivt öka upp till ca 90˚C där den stabiliseras 

ca 180 sekunder efter att antändning skett. 

Gällande brandgaslagrets utbredning så är det inte nödvändigt att jämföra programmens 

resultat alltför noga då CFAST är en tvåzonsmodell och ger inte en lika detaljerad bild av 

brandgaslagrets utbredning som FDS gör. Enligt CFAST sjunker brandgaslagret inte under en 

höjd på 2 meter över golvnivån. FDS simuleringarna visar att det sjunker ända ner till 1,6 

meter och detta resultat anses vara mer korrekt och är även det som ligger till grund för 

resultatet. 

Strålningsintensiteten tas endast fram med hjälp av handberäkningar och det går således 

inte att verifiera.  

8.5 Tid för utrymning  
Tid för utrymning har tidigare definierats som tutrymning = tvarseblivning+tförberedelse+tförflyttning. Det 

råder stora osäkerheter kring variationen för tider för varseblivning, förberedelse och 

förflyttning. Det anses därför vara bra att använda fördelningar för dessa tider istället för 

punktskattningar för att sedan med hjälp av @RISK (se avsnitt 8.6) jämföra tiden till kritiska 

förhållanden med den totala utrymningstiden. Triangulär fördelning antas då majoriteten av 

besökarna förväntas bete sig på likartat sätt men det måste tas hänsyn till avvikande 

beteenden hos en del personer. 

8.5.1 Varseblivningstid  
I en situation likt den i scenario 1 där branden är synlig kan både varseblivnings- och 

reaktionstiden anses vara kort. Detta diskuteras även kort i Frantzich rapport Tid för 

utrymning vid brand. Det nämns däremot inga riktlinjer för vad en normal varseblivningstid 

hade kunnat vara i en sådan situation. Man kan däremot anta att varseblivningstiden 

kommer variera mellan personerna beroende på var de sitter i lokalen. De allra längst fram i 

lokalen kommer tydligt se branden och väldigt snabbt inse att det brinner medan de som 

sitter längre bak kanske inte förstår att det brinner förrän brandlarmet aktiveras eller varnas 

av de övriga besökarna.  

 

Brandlarmets aktiveringstid är baserad på resultat från programmet DetactQS. Programmet 

räknar ut tiden det tar för brandvarnaren att upptäcka branden baserat på brandens effekt 

och placering i förhållande till brandvarnaren.  

Varseblivningstiden varierar i simuleringarna mellan fem sekunder (personerna väntas se 

branden) och tolv sekunder (personerna reagerar på brandlarmet, se bilaga C) med ett 

väntevärde på åtta sekunder, se tabell 7. 
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Tabell 7 Varseblivningstid brandscenario 1. 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

5 8 12 

8.5.2 Förberedelsetid 

Som nämnt ovan är förberedelsetiden starkt kopplad till om besökarna i biografen ser 

branden eller ej. Det är alltså svårt att få en bild över hur snabbt folk reagerar på faran i 

biosalen.  

8.5.2.1 Forskning inom området 

Viss forskning har bedrivits inom området förberedelse och reaktionstid i samband med 

utrymningar. En del med just biografer och biosalonger likt biografen i scenario 1. Bland 

annat har försök gjorts med att utrymma en biograf genom att variera larmtypen. Allt från 

vanliga larmklockor till talande larm användes i de 18 olika försök de bedrev. Resultatet av 

försöken och reaktionstiden presenteras i figur 19. Reaktionstidens slut för 

försökspersonerna beräknades då denna rest sig upp eller på annat sätt antydigt att han/hon 

skall påbörja utrymningen (Bayer & Rejnö, 1999). 

Grafen visar tiden, tförberedelse, för de olika försöken. I nästan samtliga fall (larmtyper) har 

ungefär 90 procent av försökspersonerna i biosalongen påbörjat förflyttningen inom 30 

sekunder. Detta kan anses som en lång förflyttnings tid men Bayer och Rejnö menar att ett 

brandlarm inte tas på allvar i dess första skede. Försökspersonerna ansågs också i allmänhet 

relativt lugna vid själva utrymningen. Situationen hade möjligtvis varit annorlunda om 

Figur 19. Visar hur många procent av besökarna som rest sig och tagit ett beslut om att lämna biografen 
enligt Bayer och Rejnös undersökningar. 
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personer i verkligheten utsatts för rök och brand. Reaktionstiden hade möjligtvis blivit 

kortare med en ökad, dock fortfarande liten, risk för att oro och panik kunnat sprida sig i 

folksamlingen. Det hade förmodligen varit mest påtagligt för de som suttit närmast den 

eventuella branden. Försöken i Bayer och Rejnös rapport utfördes på besökare med en 

medelålder på 27 år. Vid besöket i Göteborg gjordes dock observationer på att en betydlig 

yngre publik kunde befinna sig i biosalongen.  

Förberedelsetiden bestäms med en triangulär fördelning med väntevärdet 25 sekunder och 

min/max på 10/40 sekunder. Till grund för dessa antagandet ligger forskningen och 

utrymningsförsöken som beskrivits tidigare. 

Tabell 8 Förberedelsetid i brandscenario 1.  

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

10 25 40 

8.5.3 Förflyttningstid  

För att simulera utrymningen av biografen använts programmet Simulex. Ritningar från 

biblioteket laddas in i programmet och modifieras till viss del för att simulera verkligheten i 

så hög grad som möjligt. Viktigt är att påpeka att programmet har sina fördelar men även 

sina brister och begränsningar. Ett exempel på en sådan begränsning är vid användning av 

valfria utgångar. Programmet har svårigheter med att välja alternativa vägar vid eventuell 

trängsel. För att åtgärda detta placeras en skiljevägg mitt i salen för att dela på 

populationen. Detta gör att båda de bakre utgångarna i hörsalen används i samma 

utsträckning vid simuleringarna (se figur 20). 

En sidnotis är att detta även till stor del beror på var besökarna i biosalen kommit in. Ett 

problem är att besökare oftast ändå försöker ta sig ut genom den ingång de kom in genom 

och därav potentiellt öka köbildningen vid den ena nödutgången (Frantzich, 2001). 

Antaganden görs dock här att insläppet sker i båda ingångarna och att besökarna fördelar sig 

relativt jämnt mellan dem vid en senare utrymning.  
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Förflyttningstiden beräknas med Simulex till ca 90 sekunder vilket är den tid det tills hörsalen 

är helt utrymd. När denna förflyttningstid har simulerats fram har hörsalen antagits vara 

fullsatt med ca 200 personer i lokalen. Då även denna tid skall redogöras för med hjälp av en 

fördelning och inte en punkskattning antas min- och maxvärden på 75 respektive 105 

sekunder. Detta intervall antas vara rimligt med tanke på osäkerheten i programmet och att 

individerna som utrymmer kan vara allt från endast barn till endast pensionärer. 

Tabell 9 Förflyttningstid i brandscenario 1. 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

75 90 105 

8.6 Jämförelse mellan tid för utrymning och tid till kritisk nivå 

 

Är denna tidsmarginal positiv innebär det att personerna hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden nås vid de använda utrymningsvägarna. Visar det sig däremot att 

tidsmarginalen blir negativ så hinner personerna inte utrymma. 

8.6.1 @RISK-simulering 

För att beräkna marginalen används riskanalysprogrammet @RISK, se bilaga B. De värden 

som matas in är samtliga värden för tidsmarginalen; tid för kritiska förhållanden sätts till 76 

sekunder och varseblivnings- förberedelse- samt förflyttningstiderna hämtas ur respektive 

tabeller i brandscenariot (tabell 7, 8 samt 9). 

 

Figur 20. Med skiljeväggen utryms salen på ett mer verklighetstroget sätt. Skiljevägg t.h. utan t.v.  
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Resultatet från simuleringen i @RISK åskådliggörs med figur 21. Som synes blir det ett 

negativt resultat för tidsmarginalen (varierar mellan -15 och -74 sekunder) för alla 

simuleringar vilket betyder att i 100 % av fallen kommer inte en säker utrymning kunna ske. 

Med detta menas att alla personer inte kommer hinna att utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstår i lokalen. 

  

Figur 21 Tidsmarginalen för brandscenario 1. 
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8.6.2 Utseende i Simulex vid kritisk tid 

Figur 22 visar hur personer befinner sig i hörsalen vid den kritiska 

tiden 76 sekunder. Som synes är det många som fortfarande inte 

hunnit utrymma och oroväckande många som fortfarande 

befinner sig i mitten av lokalen där strålningsintensiteten är hög. 

De utförda simuleringarna visar att brandskyddet inte är 

tillräckligt med avseende på utrymningssäkerheten. Åtgärder 

måste således vidtas. 

 

 

8.7 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys görs för att se hur pass känsligt resultatet är för ändringar i indata. 

8.7.1 Temperatur 

Den viktigaste parametern vad gäller resultatet för strålningsintensiteten är temperaturen 

på flamman. En temperaturhöjning på 200 grader fördubblar strålningsintensiteten. I 

beräkningarna som ligger till grund för resultatet användes 1273˚K. Denna temperatur får 

anses vara konservativ (se bilaga D för ytterligare resonemang kring vald temperatur) och de 

beräknade strålningsintensiteterna riskerar således inte att vara högre än dessa. 

8.7.2 Antal öppna dörrar 

Som diskuterats tidigare simuleras scenariot dels då endast två utrymningsdörrar är öppna 

och dels då fyra utrymningsdörrar är öppna. Resultatet (se tabell 5 och 6) visar precis som 

förväntat att tid till dess att både brandgaslagrets höjd blir kritisk och temperaturen blir 

kritisk blir kortare då endast två dörrar är öppna.   

 

8.7.3 Effektutveckling och tillväxthastighet på branden 

Dessa bägge parametrar är viktiga för när kritiska förhållanden uppstår men det har dock 

inte gjorts någon vidare känslighetsanalys på detta. Att ändra till en långsammare 

tillväxthastighet hade fördröjt tiden tills dess att kritiska förhållanden uppstår men det anses 

inte vara troligt då bränslet är bomullsgardiner. Effektutvecklingen har inte heller varierats 

då strålningsberäkningar visar att branden med all största sannolikhet inte kommer sprida 

sig samt att utförda experiment från ”initial fires” stämde väl överens med bränslet i 

scenariot (Särdqvist, 1993). 

 

 

 

 

Figur 22. Utseende i Simulex 
vid kritisk tid. 
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8.7.4 Antal personer i byggnaden 

Hur tiden till dess att lokalen blivit utrymd varierar beroende på antalet personer i hörsalen.  

Ett flertal simuleringar gjordes därför med Simulex där personantalet i hörsalen varierades. 

Som synes i tabell 10 så minskar tiden för utrymning av hörsalen ju färre personer som vistas 

i den.  

Tabell 10 Utrymningstid för hörsal i scenario 1.  

Utrymningsberäkningar 
Scenario 1 – Synlig brand 

 

Antal i hörsal [st] Tid tutrymning av hörsal [s] 
0 0 
50 43 
100 71 
130 74 
170 91 
195 96 

8.8 Åtgärdsförslag  
I detta kapitel presenteras och diskuteras olika åtgärdsförlag till brandscenario 2 och 3 för 

att förbättra utrymningssäkerheten vid en eventuell brand.  

Förslagen presenteras i kraven SKALL och BÖR. Där SKALL är krav som krävs för att hörsalen 

ska kunna uppfylla tiden för säker utrymning enligt den analytiska dimensioneringen. BÖR är 

krav som rekommenderas och i vissa fall krävs enligt den nya BBR’en.  

Åtgärdsförslag som SKALL göras för att förbättra utrymning av hörsalen: 

- Byta ut bomullsdraperiet mot ett flamskyddat draperi, alternativt en 

brandskyddsridå.  

Åtgärdsförslag som BÖR göras:  

- Installera nödbelysning  

- Installera nöddörrsöppnare för samtliga dörrar 

8.8.1 Diskussion om åtgärdsförslag  

I nedanstående kapitel diskuteras åtgärdsförslagen. 

8.8.2 Utbyte av draperi  

För att tiden till kritiska förhållanden skall minska måste brandens tillväxthastighet 

reduceras. De nuvarande bomullsgardinerna skulle kunna ersättas med en brandskyddsridå 

alternativt flamskyddade gardiner för att på så vis förhindra uppkomsten av den brand som 

scenariot bygger på. Det finns brandklassade EI 60 scendraperier på marknaden och genom 

att installera ett sådant blir scenen en egen brandcell och åskådarna kan utrymma på ett 

säkert sätt.  
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8.8.3 Installation av nödbelysning  

Det rekommenderas även att nödbelysning installeras på en låg höjd längs väggarna då det 

enligt BBR skall finnas i samlingslokaler (kap 5:3712 i BBR). Denna belysning dämpas vid 

föreställningar men lyser upp utrymningsvägarna då 

brandlarmet aktiveras.  

8.8.4 Installera extra nöddörrsöppnare  

Nödutgångarna har så kallade nöddörrsöppnare för att 

möjliggöra en enkel öppning av dörren. De bakre 

nödutgångarna består av två dörrar varav endast en av dessa 

har en nöddörrsöppnare medan den andra dörren är fast och 

skall enligt bibliotekets utrymningsplan öppnas av personal 

vid en utrymningssituation (se figur 23). Det rekommenderas 

att bägge dörrarna utrustas med nöddörrsöppnare. 

8.9 Validering av åtgärdsförslag 

Med en brandskyddsridå kommer de varma brandgaserna 

inte kunna spridas ut till åskådarna och därmed kommer de 

inte utsättas för kritiska förhållanden. Med brandklassning EI 60 på brandskyddsridån så 

kommer en tillfredställande utrymning kunna ske.  

8.10 Diskussion  
I brandscenariot har det endast räknats på att gardinen fattar eld och eventuellt bråte som 

kan ligga på scenen har inte tagits med i beräkningarna. Då det visade sig att brandskyddet 

med avseende på personsäkerhet inte är uppfyllt trots att ett såkallat ”worst credible case” 

scenario inte antagits anses det därför överflödigt att simulera ett sådant. 

Det föreligger alltid en risk att branden sprids från ursprungsområdet vidare till andra delar 

av lokalen på grund av strålningen. Något som vore förödande för människorna i lokalen är 

om branden spreds till de fodrade fåtöljerna som befinner sig ca fyra meter från scenen. 

Denna risk anses dock vara minimal då det krävs en långvarig exponering på ca 25kW/m2 för 

att bomullstyg och trä ska antändas spontant (Jönsson et al. 2005). Då branden endast avger 

en strålning kring 12 kW/m2 till den närmsta rad med fåtöljer avfärdas denna risk. Även om 

strålningsintensiteten nått upp till 25 kW/m2
 så skulle det ta tid för fåtöljerna att börja avge 

pyrolysgaser för att sedan antända, en tid som får anses vara längre än den utrymningstid 

som simulerats fram. Detta ligger till grund för beslutet att utesluta ett vidare resonemang 

kring brandspridningen inom hörsalen. 

 

De diskuterade åtgärderna medför att utrymningssäkerheten blir avsevärt mycket bättre för 

just det diskuterade scenariot. Att det skulle börja brinna på andra platser i hörsalen som 

skulle medföra en värre utrymningssituation än vad som sker i scenariot anses inte vara 

troligt.  

Figur 23. Nödutgång från hörsal varav 
endast den högra dörren är utrustad 
med nöddörrsöppnare. 
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9. Brandscenario 2 
I detta avsnitt behandlas Brandscenario 2 vilket antas starta på entréplan. I scenariot 

undersökt även hur andra delar av byggnaden påverkas av branden.  

9.1 Dimensionerande brand 
Branden placeras ut enligt figur 24. Den antas vara anlagd med hänvisning till statistiskt 

framtagen data . Placeringen av branden är godtycklig och hade kunnat uppstå på alla delar 

av våningen då det är liknande förhållanden över hela planet.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 24. Placering av brand på entréplan. 
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9.2 Effektutveckling  
Brännbart material består till största del av bokhyllor med tillhörande böcker med måtten 

1*1,5 meter (b x h). Initial effektutveckling uppskattas med utfört experiment ur Initial Fires 

där två bokhyllor med 5 hyllor vardera fyllda med papper testats, se figur 25 (Särdqvist, 

1993). 

Kontroll av eventuell brandspridning från initial brand till närliggande bokhyllor, för vidare 

uppskattning av effektkurvan, beräknas i bilaga D då experimentellt framtagen strålning för 

antändning av trä på 25kW/m2 uppnås. Temperaturen från branden ansätts till 1373K och 

detta resulterar i en brandspridning efter ca 180 sekunder. I bilaga D samt i 

känslighetsanalysen, kap 9.6.2, har temperaturen dock varierats mellan 1073-1373K då 

denna är svår att uppskatta. 

Då branden sprids till intilliggande bokhyllor uppskattas effekten efter ca 180 sekunder 

genom ungefärlig superponering av två effektkurvor ur experiment nummer 13 (se figur 26). 

Denna effektutvecklingskurva används för vidare strålningsberäkningar och indata till FDS. 

Effektutvecklingskurvan behåller sitt utseende då den förs in manuellt i beräkningarna och i 

FDS. Avsvalningsfasen bortses från då tiden anses vara utanför rimlig utrymningstid. Kurvan 

används i både brandscenario 2 och 3 då förhållandena på planen gällande brännbart 

material anses vara liknande.  
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Figur 25. Effektutveckling för initialt brandförlopp enligt experiment ur Initial Fires (nr.13) 

Figur 26. Uppskattad effektutveckling för brandscenario 2 och 3. 
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9.3 Tid till kritiskt förhållande 
Tiden till dess att de kritiska förhållandena är uppnådda simuleras med hjälp av 

datorprogrammet FDS och handberäkningar. Till grund för simuleringarna och 

handberäkningarna den effektutvecklingen som åskådliggörs med figur 25 och 26.  

9.3.1 Brandgaslager 

Två FDS simuleringar utförs för scenario 2. En simulering med en brand på 1,6 MW och den 

andra med en brand på 3,0 MW. Anledning till detta är att se hur brandens maximala effekt 

påverkar resultaten från simuleringarna.  

Vid simulering av den 1,6 MW stora branden uppnås inga kritiska förhållanden på grund av 

att brandgaserna sprids ut över stora delar av lokalerna. På grund av att simuleringen 

kraschade (och att det inte finns möjlighet att köra en ny) blir simuleringstiden 384 sekunder 

för kort för att kunna påvisa att kritiska förhållanden är på väg att uppstå. 

Simuleringen av den 3,0 MW stora branden ger inte heller någon exakt tidpunkt för när 

kritiska förhållanden inträffar över hela våningsplanet, med samma förklaring som för den 

1,6 MW stora branden. Det framgår dock att kritiska förhållanden inträffar i vissa mindre 

delar av byggnaden vilket medför försvårad utrymning. 

En fördjupad jämförelse mellan de båda simuleringarna görs dock ej då den ena inte ger 

tillräckligt med resultat att jämföra med. 

 

 

 

 

 

Figur 27. Simuleringen av scenario 2 med den stora branden (3,0 MW). Ur figuren framgår att det redan efter 250 

sekunder har bildats ett brandgaslager på entréplan och en del brandgaser har börjat spridas uppåt genom atriet. 
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Det framgår ur figur 27 att brandgaserna sprids ut över stora ytor så att det tar lång tid innan 

kritiska förhållanden uppstår. Huvudtrappan som går mellan alla de fyra planen har dock 

börjat rökfyllas efter 250 sekunder. Ur figur 28 framgår att samma trappa efter 300 sekunder 

är så pass rökfylld att utrymning via denna kan försvåras. 

 

 

 

Trots att simuleringstiden är för kort visar figur 29 tecken på att kritiska förhållanden 

gällande sikten på entréplanet ligger på gränsen till acceptabla nivåer. Figuren visar sikten på 

2 meters höjd men med tanke på att brandens rökutveckling är väldigt kraftig vid den 

tidpunkten skulle det inte dröja länge innan sikten på lägre höjder skulle bidra till försvårad 

utrymning. I och med att programmet inte simulerade tiden fullt kan inte dessa antaganden 

bekräftas.  

 

Figur 28. Simuleringen av scenario 2 med den stora branden (3 MW). Till skillnad från figur 27 har branden fått 

pågå i 300 sekunder och mer brandgaser har spridits genom atriet. Det har börjat bildas ett brandgaslager på 

våning 1 och huvudtrappan är fylld med tjock rök. 

Brandgaser i huvudtrappan 
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Det framgår ur figur 30 att sikten i huvudtrappan på våning 1 blir kritisk efter 320 sekunder. 

Detta innebär att personer som befinner sig på våningarna 1, 2 och 3 inte kan utrymma 

säkert via huvudtrappan efter denna tidpunkt. 

 

 

 

Figur 29. Simuleringen av scenario 2 uppifrån med den stora branden (3 MW). Figuren visar sikten på två meters 

höjd på entréplanet och de blå områdena betyder att sikten är 10 meter eller sämre. Brandförloppet har pågått i 

337 sekunder vilket var den maximala tiden för denna simulering. 

Figur 30. Simuleringen av scenario 2 uppifrån med den stora branden (3 MW). Figuren visar sikten på två meters 

höjd på våning 1 och de blå områdena betyder att sikten är 10 meter eller sämre. Ur figuren framgår att sikten i 

huvudtrappan på våning 1 efter 320 sekunder är 10 meter eller sämre. 
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Trots att simuleringarna inte ger någon specifik kritisk tid kan det konstateras att flera delar 

av byggnaden efter 300-400 sekunder inte går att utrymma genom. Därför anses detta 

intervall lämpligt att använda för vidare jämförelse med utrymningstider. 

9.3.2 Strålning 

Tid till dess att strålning på 2,5 kW/m2 uppnås från branden beräknas på de radiella 

avstånden 5 och 10 meter för analys av strålningspåverkan på människor vid utrymning (se 

figur 31). Beräkningar visar att en kritisk strålning på 10 meter uppnås vid ca 270 sekunder 

och 195 sekunder på 5 meter, se bilaga D. Viktigt att notera i beräkningarna är att 

strålningen enbart blir kritisk på 10 meter ifall temperaturen från branden är 1373K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Tid för strålningsintensitet att nå kritisk nivå på avstånden 1, 5 och 10 meter 
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9.3.3 Slutsats 

Resultatet ur strålningsberäkningarna från branden visar att det tar ca 270 sekunder för 

branden att uppnå en kritisk strålning på avståndet 10 meter då temperaturen från branden 

är 1373K. Radien 10 meter anses inte kunna blockera samtliga utrymningsvägar. Även om 

branden kan spridas till närliggande bokhyllor, så anses strålningsintensiteten från branden 

inte uppnå kritiska förhållanden vid samtliga utgångar innan kritiska förhållanden uppstår på 

grund av brandgaslagret.  Tiden till kritiska förhållanden är således 300-400 sekunder. 

 

9.4 Tid för utrymning  
Tid för utrymning har tidigare definierats som tutrymning = tvarseblivning+tförberedelse+tförflyttning. Det 

råder stora osäkerheter kring variationen för tider för varseblivning, förberedelse och 

förflyttning. Det anses därför vara bra att använda fördelningar för dessa tider istället för 

punktskattningar för att sedan med hjälp av @RISK jämföra tiden till kritiska förhållanden 

med den totala utrymningstiden. Triangulär fördelning antas då majoriteten förväntas bete 

sig på likartat sätt men det måste tas hänsyn till avvikande beteende hos en del personer (till 

exempel pensionärer, personer med nedsatt rörelseförmåga etc.). 

9.4.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden beräknas med DetactQS (se bilaga C). Tiden för detektoraktivering är 

starkt beroende av det radiella avståndet mellan branden och detektorn. Då brandens 

placering är godtycklig kontrolleras tre olika avstånd: 1/5/15 meter för att beräkna 

aktiveringstiden i DetactQS. Tiderna för de olika avstånden antas representera minimi-, 

vänte- och maximivärde i en triangulär fördelning av varseblivningstiden. 

Tabell 11. Varseblivningstider i brandscenario 2 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

46 148 211 

 

9.4.2 Förberedelsetid 

Förberedelsetiden är som nämnt tidigare tiden det tar för personerna att ta ett beslut på hur 

de ska agera.  

9.4.2.1 Forskning inom området  

En del utrymningsförsök på allmänna platser har gjorts. Det har bland annats gjorts tre 

utrymningsförsök på IKEA varuhus i Sverige (Frantzich, 2001). Avsikten med försöken var att 

uppskatta förberedelsetiden för besökare och personal vid en eventuell brand. Andra försök 

är gjorda på Nordirland där man utrymde två större Mark & Spencer varuhus. Likheterna 

mellan de svenska och nordirländska försöken var att personalen i båda fallen var 

omedvetna om att det skulle ske en utrymningsövning. I de båda försöken var även 

personalen utbildad att hantera situationen vid en brand och hjälpte besökare med att 

utrymma (Bayer & Rejnö, 1999) (Shields & Boyce, 2000). Detta anses även gälla personalen 

på Göteborgs stadsbibliotek efter genomgång av enkätundersökningar (se bilaga E). 
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Skillnaderna mellan IKEA och M&S försöken är förmodligen många, särskilt från ett större 

brandperspektiv. Fokus ligger dock på vad som kan påverka just förberedelsetiden i de olika 

rapporterna. I de nordirländska varuhusen användes tjutande sirener med en varierande 

signal medan det i de svenska användes talande larm (Frantzich, 2001). En sammanställning 

av resultaten presenteras i tabell 12 och 13. 

Tabell 12. Förberedelsetiden för IKEA-varuhusen (Frantzich, 2001). 

 

Tabell 13. Förberedelsetiden för Mark & Spencer (Shields & Boyce, 2000) 

 

Dessa forskningsresultat ligger till grund för förberedelsetiden som används i brandscenario 

2 och 3. En presentation av de olika förberedelsetiderna som används i scenario 2 & 3 ges i 

tabell 14 och 15.  

Barnavdelningen på entréplan samt våning 2 antas ha högre förberedelsetider. På 

våningsplan 2 kan det i vissa fall befinna sig äldre och rörelsehindrade personer. 
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Tabell 14. Uppskattade förberedelsetider vid synlig och ej synlig brand 

Avdelning  tförberedelse - synlig brand [s] tförberedelse - ej synlig brand [s] 

Undervåning    
     Biograf 10 40 
     Resten av planet 15 65 
Entré   
     Barnavdelning 20 90 
     Kafeteria  15 65 
     Resten av planet  15 65 
Våning 1 15 65 
Våning 2 25 100 
Våning 3 10 75 

 

Förberedelsetiden bestäms med en triangulär fördelning med väntevärdet 65 sekunder och 

max/minvärde på 25/100 sekunder.  Max- och minvärdena hämtas ur tabell 14 för våning 2 

beroende på om alla ser branden eller ej och väntevärdet uppskattas ligga ungefär mellan 

värdena.  

Tabell 15. Förberedelsetider i brandscenario 2 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

25 65 100 
 

9.4.3 Förflyttningstid 

Ritningar från biblioteket laddas in i Simulex och modifieras för att passa in på hur de olika 

våningsplanen ser ut idag. Besökare placeras ut på varje våningsplan i programmet och 

simuleringar körs för att få en uppskattning av förflyttnings – men även den totala 

utrymningstiden av biblioteket. För en mer utförlig beskrivning av programmet och dess 

inställningar för just detta plan se bilaga F. I simuleringarna har det räknats med 130 

personer på entréplan, 60 personer på våning 1, 110 personer på våning 2 och 60 personer 

på våning 3  

Vid simuleringarna antas de flesta av besökarna försöka att sig ut via huvudentrén på 

entréplan genom att använda huvudtrappan (undantaget personerna på plan 3 som antas 

has god lokalkännedom då de är anställda på biblioteket). Viktigt att påpeka är att 

simuleringsprogrammet inte på något sätt tar hänsyn till om kritiska nivåer uppstått eller om 

trappan eller vissa plan är rökfyllda. Simuleringar används endast för att ge en bild över 

utrymningstiden.  

Förflyttningstiden beräknas med Simulex till väntevärdet 285 sekunder och max/minvärdet 

245/325sekunder, detta är tiden som krävs för att samtliga besökare ska ha utrymt från 

samtliga plan.  Precis som i tidigare brandscenariot har min och maxvärden uppskattats 

utifrån osäkerheter i simuleringsprogrammet samt besökarnas förmåga att förflytta sig. 
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Tabell 16. Förflyttningstider i brandscenario 2 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

245 285 325 

 

9.5 Jämförelse mellan tid för utrymning och tid till kritisk nivå 

 

Är denna tidsmarginal positiv innebär det att personerna hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden nås vid de använda utrymningsvägarna. Visar det sig däremot att 

tidsmarginalen blir negativ så hinner personerna inte utrymma. 

9.5.1 @RISK-simulering 

För att beräkna marginalen används riskanalysprogrammet @RISK. De värden som förs i 

@RISK in är samtliga värden för tidsmarginalen; Kritisk tid sätts till 300-400 sekunder med en 

uniform fördelning och varseblivnings- förberedelse- samt förflyttningstiderna hämtas ur 

respektive tabeller i brandscenariot (tabell 11, 14 samt 16). 

Resultatet ur @RISK simuleringarna redovisas i figur 32. 

 

Figur 32 Tidsmarginalen för brandscenario 2 

Resultatet ur @RISK visar att samtliga personer inte kommer hinna utrymma biblioteket i 

99,7 % av fallen och detta anses inte uppfylla utrymningskraven. 
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9.5.2 Utseende i Simulex vid kritisk tid 

Figur 33 visar att personer fortfarande befinner sig i byggnaden vid den kritiska tiden 300-

400 sekunder. den vänstra bilden illustrerar entréplanet vid tiden 300 sekunder och den 

högra vid tiden 400 sekunder.  

 

 

 
 

 

 

 

 

9.6 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys görs för att se hur pass känsligt resultatet är för ändringar i indata. 

9.6.1 @RISK-indata 

Figur 34 visar de komponenter som har störst påverkan på osäkerheten för slutresultatet i 

@RISK-simuleringen. Varseblivningstiden och tiden för kritiska förhållanden (KRITISK) har 

störst spann mellan min- och maxvärdet och påverkar därmed resultatet mest. 

Varseblivningstiden beräknas då en detektor reagerar i programmet DetactQS med 

varierande radiella avstånd mellan brand och detektor vilket har stor inverkan på tiden. Den 

kritiska tiden har ett relativt stort spann då den var tvungen att uppskattas med hjälp av FDS 

där en entydig tid ej kunde utläsas. 

Figur 33. Simulex vid kritisk tid, (t.v 300 s, t.h 400s). 



58 
 

 

Figur 34. Olika komponenters påverkan på osäkerheten 

9.6.2 Temperatur 

Temperaturen i brandscenariet har varierats mellan 1073-1373K för uppskattning av när 

branden sprids och antar utseendet i figur 26, se bilaga D. Tiden har uppskattats till 180 

sekunder men hade likväl kunnat vara 220 sekunder ifall temperaturen varit 1073K. Detta 

spann ger upphov till skillnad i tid tills kritiska förhållanden uppnås. 

9.6.3 Maximal effektutveckling  

Den maximala effektutvecklingen enligt figur 26 har enbart uppskattats till 3 MW genom en 

superponering av kurvan i figur 25. Denna hade i verkligheten kunnat vara större och gett en 

kortare tid till kritiska förhållanden. I FDS har dock både branden i figur 25 och 26 använts 

för att se på skillnaden till kritisk tid om branden stannar på 1,6 MW eller uppnår 3 MW på 

grund av brandspridning.  

 

9.7 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag samt validering av dessa diskuteras under brandscenario 3. 

9.8 Diskussion 
Brandens placering är godtycklig vilket medför att de konsekvenser som uppstår endast 

gäller för detta scenario. Om branden placerats på en annan del av planet hade det medfört 

skilda konsekvenser, eventuellt hade en utrymningsväg kunnat blockeras. Dock anses inte 

konsekvenserna vara det avgörande i val av brandplacering utan snarare var branden 

troligast anses starta. Den troligaste antändningskällan är en anlagd brand och därav 

placerades branden i skymundan dock där brandbelastningen var hög. 
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10. Brandscenario 3 
I detta avsnitt behandlas Brandscenario 3 vilket har stora likheter med Brandscenario 2. 

Brandens effektutveckling är densamma, dock är den placerad på plan 2 istället för på 

entréplan. På plan 2 finns brandjalusier och hur detta påverkar resultatet undersöks.  

10.1 Dimensionerande brand 
Branden placeras ut enligt figur 35. Den antas vara anlagd med hänvisning till statistiskt 

framtagen data . Placeringen av branden är godtycklig och hade kunnat uppstå på alla delar 

av våningen då det är liknande förhållanden över hela planet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Placering av brand på våning 2. 
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10.2 Effektutveckling  
Effektutvecklingen i brandscenario 3 antas vara liknande som i brandscenario 2 då 

förutsättningarna mellan scenarierna gällande brännbart material är likartade. Därmed 

används samma effektutvecklingskurvor för beräkningar och indata till FDS, se figur 25 och 

26 i brandscenario 2.  

10.3 Tid till kritiska förhållanden 
Tiden till dess att de kritiska förhållandena är uppnådda simuleras med hjälp av 

datorprogrammet FDS och handberäkningar. Till grund för simuleringarna och 

handberäkningarna är den effektutvecklingen som åskådliggörs med figur 25 och 26.  

10.3.1 Brandgaslager 

På samma sätt som i scenario 2 utförs två stycken FDS simuleringar med en 1,6 MW-brand 

respektive en 3,0 MW-brand. De resultat som är av intresse är tiden tills 

utrymningsöppningar på plan 2 når kritiska förhållanden. Det är även intressant att få fram 

den tiden då personer på plan 3 inte längre kan använda huvudtrappan vid utrymning. Figur 

36 visar en översiktsbild över plan 2 med de olika utrymningsvägarna markerade. 

 

 

1 

2 
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 Öppning 1 (Ö1) 

 Öppning 2 (Ö2) 

 Öppning 3 (Ö3) 

 Öppning 4 (Ö4) 

 Öppning 5 (Ö5) 

 Öppning 6 (Ö6) 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Våning 2 med de möjliga utrymningsvägarna/dörrarna markerade. 

Med FDS gjordes två simuleringar. En med en 1,6 MW brand och en med en 

brand på 3,0 MW. 
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Figur 37 och 38 visar den utdata som erhålls gällande brandgaslagrets höjd vid de olika 

öppningarna. Kurvorna är inte helt lätta att tyda eftersom det inte sker en jämn sänkning av 
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Figur 37. Brandgaslagrets variation i höjdled som funktion av tiden efter antändning med den lilla 

branden (1,6 MW) för öppningar Ö1-Ö6 på våning 2. 

Figur 38. Brandgaslagrets variation i höjdled som funktion av tiden efter antändning med den stora 

branden (3,0 MW) för öppningar Ö1-Ö6 på våning 2. 
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brandgaslagret. Tiden tills brandgaserna når den kritiska höjden 1,9 meter går dock att 

avläsa och dessa är illustrerade i tabell 17. 

Det framgår tydligt ur tabellen att det tar längre tid för brandgaserna att nå kritisk höjd vid 

de olika öppningarna för den lilla branden. Resultaten visar att skillnaden ligger mellan 42 

och 92 sekunder beroende på vilken öppning det handlar om. Detta är relativt lång tid när 

det handlar om utrymning och brandens maximala effekt är därför en viktig parameter som 

har en betydande påverkan på resultatet. 

 

 

 Tid tills brandgaslager når kritisk höjd (s) 

 Liten brand (1,6 MW) Stor brand (3 MW) 
Ö1 355 308 
Ö2 306 264 
Ö3 543 451 
Ö4 319 250 
Ö5 - - 
Ö6 520 461 

 

Resultaten visar att huvudtrappan på plan 3 ej går att utrymma genom efter 270 sekunder 

för 1,6 MW-branden och 200 sekunder för 3,0 MW-branden på grund av brandgaslagrets 

höjd. Figur 39 visar brandförloppet efter 300 sekunder där det tydligt syns att brandgaserna 

har spridits upp till plan 3 via huvudtrappan och atriet. 

 

 

 

 

Tabell 17. Tid tills brandgaslagret når kritisk höjd för de 2 simuleringarna för de olika 

utrymningsöppningarna på våning 2. Noterbart är att öppning 5 leder upp till våning 3 medan öppning 6 

leder ner till våning 1. 

Figur 39. Simulering av scenario 3 med den stora branden (3,0 MW). Ur figuren framgår att det efter 300 sekunder 

har bildats ett brandgaslager över hela våning 2 och trots brandjalusierna har brandgaser spridits upp till 

våningen över. Detta på grund av att dörrarna ut mot trapphallen antas stå öppna. 
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Ur figur 40 framgår att sikten på plan 2 efter 350 sekunder är så pass dålig på vissa ställen att 

personer som fortfarande skulle befinna sig på våningen skulle få svårt att utrymma. 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom tiden tills brandgaserna når kritisk höjd för de olika öppningarna varierar beroende 

på öppning, går det inte att utifrån enbart detta bestämma en exakt kritisk tid. Med hjälp av 

dessa tider tillsammans med resultaten i figur 40 kan dock en rimlig kritisk tid sättas till 350 

sekunder för plan 2. 

Anledning till varför inte tiden till kritisk temperatur behandlas är för att denna aldrig blir 

kritisk för någon av simuleringarna i scenario 3. 

10.3.2 Strålning 

Tid till dess att strålning på 2,5 kW/m2 uppnås från branden beräknas på de radiella 

avstånden 5 och 10 meter för analys av strålningspåverkan på människor vid utrymning (se 

figur 31). Beräkningar visar att en kritisk strålning på 10 meter uppnås vid ca 270 sekunder 

och 195 sekunder på 5 meter, se bilaga D. Viktigt att notera i beräkningarna är att 

strålningen enbart blir kritisk på 10 meter ifall temperaturen från branden är 1373K.  

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Simulering av scenario 3 från sidan ur två olika vinklar med den stora branden 

(3,0 MW). Figuren visar sikten på våning 2 och de blå områdena betyder att sikten är 10 meter 

eller sämre. Brandförloppet har pågått i 350 sekunder och den dåliga sikten har på vissa ställen av 

planet sjunkit mer än halvvägs ner till golvet. 
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10.3.3 Slutsats 

Resultatet ur strålningsberäkningarna från branden visar att det tar ca 270 sekunder för 

branden att uppnå en kritisk strålning på avståndet 10 meter då temperaturen från branden 

är 1373K. Radien 10 meter anses inte kunna blockera samtliga utrymningsvägar. Även om 

branden kan spridas till närliggande bokhyllor, så anses strålningsintensiteten från branden 

inte uppnå kritiska förhållanden vid samtliga utgångar innan kritiska förhållanden uppstår på 

grund av brandgaslagret.  Tiden till kritiska förhållanden är således 350 sekunder. 

10.4 Tid för utrymning  
Tid för utrymning har tidigare definierats som tutrymning = tvarseblivning+tförberedelse+tförflyttning. Det 

råder stora osäkerheter kring variationen för tider för varseblivning, förberedelse och 

förflyttning. Det anses därför vara bra att använda fördelningar för dessa tider istället för 

punktskattningar för att sedan med hjälp av @RISK jämföra tiden till kritiska förhållanden 

med den totala utrymningstiden. En triangulär fördelning antas då majoriteten förväntas 

bete sig på likartat sätt men det måste tas hänsyn till avvikande beteende hos en del 

personer. 

  

Figur 41. Tid för strålningsintensitet att nå kritisk nivå på avstånden 1, 5 och 10 meter 
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10.4.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden antas vara samma som i brandscenario 2 och redovisas i tabell 18. 

Tabell 18. Varseblivningstid i brandscenario 3 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

46 148 211 

 

10.4.2 Förberedelsetid 

Förberedelsetiden antas vara samma som i brandscenario 2 och redovisas i tabell 19. 

Tabell 19. Förberedelsetid i brandscenario 3 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

25 65 100 
 

10.4.3 Förflyttningstid 

Förflyttningstiden simuleras på samma sätt som i brandscenario 2 med skillnaden att enbart 

planet där det brinner samt planet ovan behöver utrymmas. Tiden beräknas till 189 

sekunder vilket antas vara väntevärdet, min/maxvärde uppskattas till 159/219 sekunder, se 

tabell 20. 

Tabell 20. Förflyttningstid i brandscenario 3 

Minimivärde (s) Troligast värde (s) Maximivärde (s) 

159 189 219 

 

10.5 Jämförelse mellan tid för utrymning och tid till kritisk nivå 

 

Är denna tidsmarginal positiv innebär det att personerna hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden nås vid de använda utrymningsvägarna. Visar det sig däremot att 

tidsmarginalen blir negativ så hinner personerna inte utrymma. 

10.5.1 @RISK-simulering 

För att beräkna marginalen används riskanalysprogrammet @RISK. De värden som förs in är 

samtliga värden för tidsmarginalen; kritisk tid sätts till 350 sekunder och varseblivnings- 

förberedelse- samt förflyttningstiderna hämtas ur respektive tabeller i brandscenariot (tabell 

18,19 samt 20). 

Resultatet ur @RISK simuleringarna redovisas i figur 42. 
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Figur 42. Tidsmarginalen för brandscenario 3 

Resultatet ur @RISK visar att enbart i ca 18 % av fallen kommer en säker utrymning av 

samtliga besökare att kunna ske och detta anses inte uppfylla utrymningskraven. 
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10.6 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys görs för att se hur pass känsligt resultatet är för ändringar i indata. 

10.6.1 @RISK-indata 

Figur 44 visar de komponenter som har störst påverkan på slutresultatet i @RISK-

simuleringen. Varseblivningstiden har störst spann mellan min- och maxvärdet och påverkar 

därmed resultatet mest.  Detta orsakas precis som i scenario 2 av att branden placeras på 

olika radiella avstånd från detektorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44 Olika komponenters osäkerhetspåverkan 

10.6.2 Temperatur  

Temperaturen har varierats precis som i brandscenario 2. 

10.6.3 Maximal effektutveckling  

Maximal effektutveckling har ansatts precis som i brandscenario 2. 

10.7 Åtgärdsförslag brandscenario 2 och 3 
I detta kapitel presenteras och diskuteras olika åtgärdsförlag till brandscenario 2 och 3 för 

att förbättra utrymningssäkerheten vid en eventuell brand.  

Förslagen presenteras i kraven SKALL och BÖR. Där SKALL är krav som krävs för att 

biblioteket ska kunna uppfylla tiden för säker utrymning enligt den analytiska 

dimensioneringen. BÖR är krav som rekommenderas och i vissa fall krävs enligt den nya 

BBR’en.  

Åtgärdsförslag som SKALL göras för att förbättra utrymning av biblioteket: 

- Installera sprinklersystem på samtliga plan. 

Åtgärdsförslag som BÖR göras:  

- Genomlysande skyltar över varje nödutgång samt markera upp utrymningsdörrar 

bättre så att det lättare går att identifiera dem som utrymningsvägar (Entrévåning). 
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- Vägledande markeringar till samtliga utgångar genom hela biblioteket. 

- Automatiskt talat larm bör användas i samband med lysande signaler vid utrymning. 

- Automatiska rökluckor längst upp i atriet.  

- Nya brandcellsgränserna enligt nedan  

- Byta ut befintliga jalusier på plan 2 från F 60 klassning till EI 60. 

- Byta ut befintliga F 30 klassade dörrar på plan 2 till EI 60. 

10.7.1 Diskussion om åtgärdsförslagen 

I nedanstående kapitel diskuteras åtgärdsförslagen. 

10.7.1.1 Installation av sprinklersystem 

De analytiska beräkningarna visar på att kritiska förhållanden kan uppnås vid utrymning. De 

pekar även på den stora spridningsrisken i biblioteket vid en eventuell brand vilket i sin tur 

kan försvåra en säker utrymning från de övre planen till de undre via utrymningsvägarna. En 

rekommendation utifrån de analytiska uträkningarna är att dimensionera och installera ett 

sprinklersystem. Sprinklersystemet kommer kunna avstanna effektutvecklingen och därmed 

hålla den konstant (Löfström Johnsson, 2010). Detta innebär att risken för brandsprindning 

minskar och därmed även risken för personskador.  

10.7.1.2 Utformning av trapphuset till en egen brandcell 

Efter ett flertal diskussioner med både handledare och andra experter med insyn i 

brandskydd och brandskyddsutformning så är det idag svårt att motivera dagens lösning av 

brandcellsindelning på biblioteket. Även efter att ha installerat jalusi på plan 2 så finns alltså 

osäkerheter kring om biblioteket uppfyller kraven i BBR om att de endast är två plan i 

brandcellen. Detta baseras på att undervåningen fortfarande hör ihop med resten av 

byggnaden. Entrén till och med plan 3 sammanbinds genom en trappa. Trappan är en öppen 

trappa utan någon egen brandcellsindelning och rök kan därför spridas genom planen. Detta 

räcker därför inte (även efter utbyte av jalusi till EI 60 jalusi) för att uppfylla kraven i BBR. 

Kravet är att en brandcell inte får omfatta utrymmen inom fler än två våningsplan. Med 

undervåningen blir det dock sammanlagt tre våningsplan inom samma brandcell. Resultat 

från FDS visar en tydlig rökspridning i huvudtrappan i scenario 2 och 3 vilket försvårar 

utrymningen av stadsbiblioteket samt gör att trappan inte kan räknas som en giltig 

utrymningsväg.  

Med sprinklersystemet installerat krävs dock inte en rekonstruktion av de befintliga 

brandcellerna som föreslås nedan. Däremot kan dessa föreslag ses som en alternativ lösning 

till att lösa bristerna i utrymningssäkerheten.  

En annan motivering till att utforma hela trapphuset till en egen brandcell är problematiken 

med funktionshindrade som befinner sig på de olika planen. Inte minst på plan 2 där en del 

av planet används flitigt av både äldre och rörelsehindrade. Genom att utöka 

brandcellsgränsen på plan 2 så att den innefattar även en del av foajén intill gör att man i 

enlighet med BBR kan skapa en tillfällig utrymningsplats varifrån utrymning sedan kan 
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fortsätta till det fria (Boverket , 2006). Den nya dimensioneringen hade inneburit att de 

befintliga jalusierna inte bara bytts ut utan även innefattat kortsidan av atriet närmast foajén 

och att rörelsehindrande hade haft lätt att sätta sig i säkerhet om en brand brutit på plan 

två. Observera att det endast är en extra åtgärd då det finns utrymningsvägar längre bort 

från ”poesihörnan” (utrymningsvägen ut mot Berzeliigatan). 

Förslag är alltså att utforma trapphuset till en egen brandcell genom att exempelvis 

installera självstängande dörrar på främst undervåningen men helst på varje våningsplan (se 

figur 45). Detta hade tillsammans med utbytet av jalusierna och dörrarna på plan 2 till klass 

EI 60 bidragit till en säkrare utrymning även med utformning av sprinklersystemet eller som 

en SKALL krav om installation av sprinklersystemet ej är ett val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.1.3 Omstrukturering av brandcellsgränserna på plan 3 

För att uppfylla kraven för brandcellsindelningen och säker utrymning enligt BBR samt för att 

uppfylla kraven från den analytiska dimensioneringen föreslås en omstrukturering av 

brandcellsgränserna på plan 3.  

Det skulle inte innebära någon större konstruktionsändring och hade underlättat 

utrymningen för kontorspersonalen då rök och brandgaser inte hade spridit sig genom atriet 

eller huvudtrappan. Förslag på åtgärder presenteras i figur 46 och innebär att dörrarna in till 

korridorerna brandskyddsklassas samt att brandcellen begränsas till precis runt atriet och 

huvudtrappan. På det viset kan samtliga kontor innefattas av en säker utrymningsväg.  

 

 

 

 

Figur 45. Brandcellsgräns på plan 2 efter föreslagna åtgärder 
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10.8 Validering av åtgärdsförslag 

För att kontrollera huruvida ett installerat sprinklersystem hade medfört att utrymning av 

biblioteket kan ske innan kritiska förhållanden uppnås måste det göras några antaganden. 

Det antas att en brand direkt efter sprinkleraktivering varken har en minskad eller ökad 

effektutveckling utan istället hålls den uppnådda effekten konstant med tiden. Detta ses som 

konservativt då det egentligen är troligare att brandens effekt minskar än hålls konstant. 

De sprinkler som används vid beräkningar har en aktiveringstemperatur på 68 °C och ett RTI-

värde på 30. 

I scenarierna behandlas två olika bränder; en liten 1,6 MW-brand och en stor 3,0 MW-brand. 

Effektutvecklingen för de båda bränderna förs in i programmet DetactQS tillsammans med 

övriga egenskaper på sprinkler och för rummets geometri. Programmet räknar sedan ut en 

aktiveringstid för närmsta sprinkler (se bilaga H).  

Resultaten från DetactQS ger för den lilla branden en sprinkleraktivering efter 240 sekunder 

då brandens effekt uppgått till ca 600 kW. För den stora branden blir resultaten 200 

sekunder vid 1,0 MW. Det är fortsättningsvis endast nödvändigt att föra ett resonemang 

kring huruvida en brand med maximaleffekten 1,0 MW är acceptabel eller ej. 

FDS simulering av scenario 2 med den lilla 1,6 MW-branden uppstår inga kritiska 

förhållanden under tid för utrymning. Därför bör kritiska förhållanden inte heller uppstå vid 

en brand på c:a 1 MW. 

När det gäller scenario 3 uppnås kritiska förhållanden för 1,6 MW-branden. Det är dock inte 

säkert att detta inträffar inom tiden för utrymning beroende på antal rörelsehindrade som 

befinner sig på plan 2. Det går därför inte att utesluta att kritiska förhållanden uppstår med 

en brand på 1,0 MW. Det som kan konstateras är att förhållandena blir bättre efter 

Figur 46. Brandcellsgränser på plan 3 efter föreslagna åtgärder 
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installation av sprinkler och att detta tillsammans med andra åtgärdsförslag utgör ett utökat 

brandskydd i stadsbiblioteket. 
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11. Diskussion och slutsatser 
 

Att många antaganden gjorts och att många parametrar är osäkra är viktigt att ha i åtanke 

när rapporten läses. Osäkerheterna har tagits upp i rapporten och har försökt tagits hänsyn 

till när resultaten tolkats, exempelvis har fördelningar använts istället för punkskattningar i 

de osäkra tidsparametrarna.  

Användningen av simuleringsprogrammen i rapporten görs i ett utbildningssyfte och detta 

bör tas hänsyn till då resultaten tolkas. Inte bara användarna av programmen utan även 

simuleringsprogrammen har sina begränsningar. En mängd förenklingar och antaganden 

görs i programmen både vad gäller geometrin av byggnaden, simuleringen av branden och 

beteendet hos människan vid utrymning. Denna osäkerhetsparameter har försökts tagits 

hänsyn till genom att validera programmen med varandra och även validera dem med 

handberäkningar. Författarna har dock genomgående genom rapporten haft ett konservativt 

synsätt på problemen kring osäkerhet. 

Då det endast fanns möjlighet att besöka objektet en gång har det förlitats på de bilder som 

togs vid besöket och på de ritningar som tillhandahölls. Ritningarna har varit till stor hjälp, 

dock var de inte helt aktuella eftersom en del omstruktureringar av bibliotekets avdelningar 

gjorts. Det är möjligt att avstånd mellan objekt, takhöjder etc. som använts i rapporten 

skiljer sig en del från verkligheten. 

 

De brandscenarier som studerats i rapporten är endast ett litet urval av de många möjliga 

scenarier som kan uppstå. Att beakta alla möjliga brandscenarier i byggnaden är omöjligt 

och de utvalda anses vara de mest representativa med hänsyn till sannolikhet och 

konsekvens. 

En del osäkerheter gällande uppskattning av brandens effektutveckling har kommit till 

författarnas kännedom. Branden i scenario 2 och 3 valdes efter ungefärlig superponering av 

en effektkurva tagen från tidigare gjorda försök där effektutvecklingen för två brinnande 

bokhyllor uppmätts. Detta resulterade i en väldigt specifik effektutvecklingskurva och 

representerar snarare ett punktvärde än ett spann av troliga bränder. Lämpligare hade varit 

att ansätta ett α-värde med utgångspunkt från branden i initial fires för att tillverka en αt2-

brand. Detta hade lett till att designbranden representerat fler troliga bränder. Ifall detta 

hade gjorts så hade brandspridningen till intilliggande inkluderats i αt2-branden och stora 

osäkerheter i form av vissa strålningsberäkningar hade eliminerats. 

För att erhålla mer tillförlitliga kritiska förhållanden och utrymningstider för scenarierna 

hade det varit önskvärt att integrera just dessa med varandra. Med detta menas att då 

kritiska förhållanden uppstår i en viss del av lokalen undersöka om människor befinner sig 

just där vid samma tillfälle. För scenario 1 är detta inte lika intressant då det kan konstateras 
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att människor fortfarande befinner sig i lokalen då kritiska förhållanden uppstår vid alla 

utrymningsöppningar. 

Utrymningssimuleringar i Simulex visar i scenario 2 att människor fortfarande använder 

huvudtrappan vid utrymning efter 400 sekunder (se figur 33). Samtidigt visar figur 30 att 

sikten i huvudtrappan redan innan 400 sekunder inte uppfyller kraven för säker utrymning 

på grund av för dålig sikt. Vid händelse av brand hade dessa människor förmodligen sökt sig 

mot andra utvägar och inte använt huvudtrappan då den är rökfylld. Till detta tas ingen 

hänsyn vid simuleringarna vilket är en svaghet och det går därför inte att utesluta att alla 

människor hinner utrymma säkert genom att välja andra utrymningsvägar. Ingen hänsyn tas 

heller till de rörelsehindrade som hindras i sin utrymning av trappor och dylikt.  

I scenario 3 jämförs inte heller simuleringarna i FDS och Simulex. Där erhålls tid till kritiska 

förhållanden genom att studera slices gällande sikten i utdatafilerna för FDS samt 

brandgaslagrets höjd vid utrymningsöppningar. Den tid som resoneras fram antas gälla för 

hela eller större delen av våningsplanet. Önskvärt hade varit att istället undersöka om 

personer befinner sig på de delar av planet där kritiska förhållanden faktiskt inträffar och 

resultaten hade då blivit mer tillförlitliga. 

Vidare så har antal personer som använts i utrymningssimuleringarna på vissa avdelningar 

antagits medan andra är baserade på muntliga samtal med personalen som arbetar på 

biblioteket. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att uppskattningen av antal personer 

i simuleringarna är fel men däremot att en direkt maxkapacitet inte tagits hänsyn till i den 

uträckningen som kanske hade behövts, och på så vis möjligen underskattat den totala 

utrymningstiden.  

Det systematiska brandskyddsarbetet som genomförs regelbundet på biblioteket anses 

fungera mycket bra efter att ha studerat dokumentationen vid platsbesöket. Även utbildning 

av personalen vad gäller utrymningssäkerheten är god. Det vore dock önskvärt att även 

personal som befinner sig på biblioteket tillfälligt (t.ex. vikarier) får ta del av bibliotekets 

utrymningsrutiner. 
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De slutsatser som dragits efter utförda simuleringar i samband med ritningsgranskning är att 

personsäkerheten inte är tillfredsställande vid ett brandtillbud. De diskuterade 

åtgärdsförslagen har i rapporten delats in i skall och bör förslag. Nedan listas de 

åtgärdsförslag som är föreslagna av författarna:  

Åtgärdsförslag som SKALL genomföras: 

- Byta ut bomullsdraperiet i hörsalen mot ett flamskyddat draperi, alternativt en 

brandskyddsridå.  

- Installera sprinklersystem på samtliga plan. 

 

Åtgärdsförslag som BÖR genomföras: 

- Installera nödbelysning. 

- Installera nöddörrsöppnare för samtliga dörrar i hörsalen. 

- Genomlysande skyltar över varje nödutgång samt markera upp utrymningsdörrar 

bättre så att det lättare går att identifiera dem som utrymningsvägar (Entrévåning). 

- Vägledande markeringar till samtliga utgångar genom hela biblioteket. 

- Automatiskt talat larm bör användas i samband med lysande signaler vid utrymning. 

- Automatiska rökluckor längst upp i atriet.  

- Nya brandcellsgränserna. 

Åtgärdsförslagen har diskuterats utförligare i rapporten och författarna vill understryka att 

samtliga åtgärdsförslag inte måste genomföras. Exempelvis kan omstrukturering av 

brandcellsgränserna vara ett alternativ om installation av sprinklersystem inte bedöms vara 

ett alternativ. Att genomföra bägge dessa åtgärder anses inte vara nödvändigt. Mer om 

detta står i rapporten.  

Avslutningsvis bör det nämnas att trots de använda modellernas osäkerheter så kan det 

konstateras att utrymningssäkerheten för besökare och personal på Göteborgs 

stadsbibliotek kan förbättras. Som det ser ut idag hinner inte alla personer utrymma vid ett 

brandtillbud av den omfattning som diskuterats i rapporten.  
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Bilaga A - Brandskyddsritningar 
Brandskyddsritningar över de behandlade våningsplanen redovisas i nedanstående avsnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A1. Brandcellsgränser samt utrymningsvägar på undervåning. 

Figur A2. Brandcellsgränser samt utrymningsvägar på entrévåning. 
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Figur A3. Brandcellsgränser samt utrymningsvägar på våningsplan 1. 

Figur A4. Brandcellsgränser samt utrymningsvägar på våningsplan 2. 
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Figur A5. Brandcellsgränser samt utrymningsvägar på våningsplan 3. 
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Bilaga B - Datorprogram 
De datorprogram som använts i projektarbetet behandlas i nedanstående avsnitt. 

B.1 CFAST 
CFAST är ett simuleringsprogram som används för att simulera temperaturen, 

effektutvecklingen samt spridning av brandgaser i ett rum. CFASTbaserar sina simuleringar 

på en två-zons modell vilket innebär att rummet delas upp i två zoner – en kall zon utan 

brandgaser (närmst golvet) och en varm zon med brandgaser (närmst taket). 

Temperaturerna i respektive zon behandlas i programmet som homogena vilket är en stark 

förenkling av verkligheten.     

B.2 DetactQS 
Tid för varseblivning beräknas med mjukvaran DetactQS som har flera begränsningar. 

Programmet antar att detektorn hänger fritt och att det inte finns några hinder mellan 

branden och detektorn. Det antas att detektorn befinner sig där temperaturen och 

hastigheten är som störst i brandplymen. Endast konvektiv värmeöverföring tas hänsyn till 

från plymen till detektorn och ingen konduktiv- eller strålningsvärmeförlust används. Vidare 

antas ingen transporttid för plymen från branden till detektorn (Society of Fire Protection 

Engineers, 1995).  

De parametrar som förs in i DetactQS är takhöjden, avståndet mellan branden och 

detektorn, initiala rumstemperaturen och effektutvecklingen som funktion av tiden. 

Detektorerna i salen är av typen rökdetektorer och reagerar på sotpartiklar i luften. Då 

DetactQS reagerar på värmeökning användas detta istället som mått. En experimentellt 

framtagen temperaturökning på 13˚ används och aktiveringstemperatur blir således 38˚ C 

(25+13) (Holmstedt & Nilsson, 2008). Då detektorerna inte har några värmeelement används 

ett lågt RTI-värde (0,3 (m s)1/2), vilket innebär att detektorerna i princip kommer ha samma 

temperatur som plymen.  

B.3 Simulex 
Simulex är ett program som simulerar utrymning av en vald mängd människor från ett rum 

eller helt plan med flera rum. Användaren har möjligheter att själv definiera utgångar samt 

ha kontroll över vilken utgång varje enskild person eller grupp av människor ska välja. I sitt 

grundutförande tar Simulex inte hänsyn till förberedelsetiden, tförberedelse, utan programmet 

ger endast en uppfattning över förflyttningstiden, tförflyttning. Det ligger också i användarens 

möjligheter att ändra karaktärstyper för olika personer/grupper i programmet. De olika 

karaktärerna bestämmer delvis populationens rörelsehastighet, vilket ligger på mellan 0,8 till 

1,7 m/s, men bestämmer även dess kroppsstorlek. Gånghastigheten kan variera något när 

den simulerade personen utrymmer genom trappor eller har en annan person framför sig 

(Frantzich, Simulex version 1.2, 1998). 
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B.4 FDS  
FDS står för Fire Dynamics Simulator och är precis som namnet antyder ett 

brandsimuleringsprogram. Programmet baseras på CFD (Computional Fluid Dynamics) där 

den geometri som byggs upp delas in i ett stort antal celler. Vid simulering beräknas 

övergång av energi, massa, rörelsemängd och andra ämnen mellan cellerna. Detta betyder 

att det blir väldigt många och tidskrävande beräkningar som programmet måste utföra ju 

fler celler geometrin delas in i. Samtidigt ökar precisionen i simuleringen med finare 

indelning eftersom det blir mer likt verkligheten. FDS har flera begränsningar där den största 

är hur väl användaren kan programmet. Eftersom programmet är så stort krävs att en del 

förenklingar görs och om användaren inte har koll på hur dessa förenklingar påverkar 

resultatet blir dessa mindre tillförlitliga. En förenkling är att den geometri som byggs upp 

inte kan vara lika detaljrik som i verkligheten. 

B.5 @RISK 

@RISK är ett applikationsprogram till EXCEL och utför riskanalyser med hjälp av simuleringar. 

Simuleringarna är så kallade Monte Carlo-simuleringar som går ut på att det till alla 

indatavariabler ansätts fördelningar. Programmet gör därefter om beräkningarna 

tiotusentals gånger och då indatan är i form av olika fördelningar kan även utdatan beskrivas 

med hjälp av en fördelning. Risken beskrivs då på ett mer realistiskt sätt i och med 

osäkerheter gällande indatan. Hur pass viktiga indatans parametrar är för slutresultatet kan 

även tas fram då programmet kan utföra känslighetsanalyser.  
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Bilaga C – DetactQS beräkningar 
Utförda beräkningar i DetactQS redovisas i nedanstående bilaga. 

C.1 Brandscenario 1 
Takhöjd: 3,0 m 

Avstånd mellan brand och detektor: 5,0 m 

Aktiveringstemperatur: 38 ˚ C 

RTI-värde: 0,3 

Effektutveckling som funktion av tid: se figur C1  

 

Figur C1. Aktiveringstid för rökdetektorer i  brandscenario 1. 

C.2 Brandscenario 2 och 3 
Takhöjd: 3,0 m 

Avstånd mellan brand och detektor: 5,0 m 

Aktiveringstemperatur: 38 ˚ C 

RTI-värde: 0,3 

Effektutveckling som funktion av tid: se figur 28 och 29 

 

Figur C2. Aktiveringstid för rökdetektorer i brandscenario 2 och 3. 
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Bilaga D – Beräkningar värmestrålning 
I denna bilaga redovisas beräkningsgången som används för att beräkna värmestrålning i 

brandscenarierna. 

 

D.1 Beräkningsgång 
Strålningen från flammorna beräknas med:  

 

 

 

 2] 

 Stefan Boltzmanns konstant [5,67*10-8W/m2K4] 

 Synfaktor [-] 

 Emissivitet [-] 

T Temperatur [K] 

 

Emissiviteten beror på sotinnehållet i flamman och varierar mellan 0-1. Ämnen som brinner 

rent och inte utvecklar mycket sot har ett lågt emissivitetvärde. Emissionstalet kan 

bestämmas som en funktion av flammans tjocklek enlig: 

 

  

 

α  Flammans absorptionskoefficient [-] 

d  Flammans tjocklek [m] 

 

Synfaktorn, , är ett mått på hur stor andel av strålningen som når fram till angiven plats. 

När synfaktorn beräknas approximeras branden till en rektangel. Rektangeln delas sedan 

upp i fyra delar för att kunna räkna ut synfaktorn vilken beräknas med hjälp av (Drysdale, 

1999) 

 

 

 

Varje delkvadrats synfaktor  interpoleras fram ur tabell D1 och för att sedan få den 

totala synfaktorn multipliceras detta värde med fyra. 
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Tabell D1. Används för att ta fram synfaktorn.  

Figur D1. Visar de mått som används 
för att beräkna synfaktorn. 
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D.2 Brandscenario 1  
När emissiviteten räknas ut sätts α till 1 enligt brandskyddshandboken kapitel 16.1.1 och 

flammans tjocklek approximeras till 0.5 meter då gardinerna är tunna och inte anses kunna 

bilda djupare lågor än så. 

  

Temperaturen är en svår parameter att uppskatta. Experiment har visat att 

flamtemperaturen varierar mellan 700-1200 ˚C (Jönsson et al., 2005). Koncentrationen av 

sotpartiklar inverkar på temperaturen i flamman, ju mer sotpartiklar desto lägre temperatur. 

Detta beror på att förbränningen blir lägre samt att värme avges bättre på grund av den 

ökade strålningen från sotpartiklarna. 

Strålningsintensiteten är starkt beroende av flamtemperatur. Intensiteten fördubblas vid en 

ökning av temperaturen på 200 grader. I beräkningarna används ett värde på 1273 K vilken 

får anses vara konservativt då bränslet (bomullsgardiner) avger relativt stora mängder sot, 

det brännbara materialet är inte mycket samt att branden inte pågår särskilt länge (Society 

of Fire Protection Engineers, 2002). 

Flamspridningen kan antas vara mer än 10 gånger snabbare på en vertikal yta jämfört med 

en horisontell (Drysdale, 1999). Denna vetskap ligger till grund för de antaganden gällande 

storleken på flamman som ligger till grund för beräkning av synfaktorn. 

Med hjälp av figur 11 kan brandens tillväxtsfas fram till dess att branden är fullt utvecklad 

studeras. Med hjälp av denna approximeras även storleken på flamman där höjden antas 

vara konstant under hela händelseförloppet (3 meter) medan bredden växer i takt med 

tiden. De tidpunkter i brandförloppet som studeras är 20 sek, 40 sek och 50 sek in i 

brandförloppet. Flambredden approximeras vara 1,0 respektive 2,0 m efter 20 respektive 40 

sek. Efter 50 sekunder är branden fullt utvecklad enligt figur 11 och flambredden antas då 

vara 3 meter. Bredden antas sedan vara konstant fram till dess att avsvalningsfasen börjar. 

Denna information ligger till grund för beräkning av synfaktorn. 

 

Strålningen från flammorna till tre olika platser i lokalen (åskådarrad 1, åskådarrad 6 och vid 

ingången) är det som beräknas. Detta görs för att undersöka skillnaderna i 

strålningsintensitet över lokalen. Det kommer även att bildas ett brandgaslager och 

strålningen från detta beräknas med hjälp av simuleringsprogrammet CFAST. 
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Tabell D2 Synfaktor för de olika mätpunkterna.  

 Synfaktor efter 20 
sek 

Synfaktor efter 40 
sek 

Synfaktor efter 50 
sek 

Rad 1 0.068 0.112 0.2 
Rad 6 0.024 0.048 0.072 
Ingång 0.008 0.012 0.018 

 

Ovanstående synfaktorer användes slutligen för att beräkna strålningsintensiteten från 

flamman på olika platser för olika tidpunkter. Strålningen för rad 1 efter 20 sekunder 

beräknas enligt: 

 4 kW/m2 

Samma beräkningsgång användes för att beräkna strålningsintensiteten för samtliga fall. 
 

CFASTsimulering 
Då ovanstående beräkningarna endast tar hänsyn till strålningsintensiteten från flamman så 
används CFASTför att komplettera den strålningsintensitet som brandgaslagret ger upphov 
till. Brandförloppet beskrivs genom att föra in rumsgeometrin, konstruktionsmaterial, 
förbränningsvärmet för cellulosa samt effektutvecklingskurvan som återfinns i brandscenario 
1. 
Från simuleringen kan följande utdata utläsas: 

 Brandgaslagrets höjd över golvet 

 De två zonernas temperatur 

 Strålningen från brandgaslagret 

Brandrummet byggs upp enligt figur D2 där tre stycken mätpunkter sätts ut för att kunna 

mäta kritiskt temperatur och strålning på valda platser i föreläsningssalen. Tabell D3 

redovisar de resultat som simuleringen ger. Strålningsintensiteten som simuleras fram är vid 

en tidpunkt då branden är fullt utvecklad.  

 

Figur D2. Geometrin för brandscenario 1 uppbyggt i CFAST. 
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Tabell D3. Maximal strålning från CFASTsimuleringar. 

Mätpunkt Maximal strålning [ kW/m2]  

1 (Rad 1) 0,941  
2 (Rad 6) 0,787  
3 (Ingång) 0,634  

 

Det bör nämnas att strålningsintensiteten från brandgaslagret är relativt liten jämfört med 
strålningsintensiteten från flammorna.  

D.3 Brandscenario 2 och 3 
För att beräkna när strålningen når 20 kW/m2 på avståndet 1 meter och 2,5 kW/m2 på 

avståndet 5 samt 10 meter används: 

 

Emissiviteten sätts till 1 för att vara konservativ (Björnfot, 2008) 

Synfaktorn  beräknas på samma sätt som i brandscenario 1 med skillnaden att flamhöjden 

beräknas med Heskestads flamhöjdskorrelation (Drysdale, 1999): 

L = 0,235 2/5 – 1,02D  

Diametern (D) antas variera med tiden och beräknas genom beräkning av arean som krävs 

för en träbrand att avge en given effektutveckling: 

A = / ( *ΔHc*χ) 

Där  hämtas ur effektutvecklingskurvorna (figur 28 och 29) 

  sätts till 13 g/m2s  (Drysdale, 1999) 

ΔHc(gran)  sätts till 21 MJ/kg (Society of Fire Protection Engineers, 2002) 

χ sätts till 0,7 då trä är ett sotande bränsle (Drysdale, 1999) 

Med hjälp av den givna beräkningsgången itereras tiden för strålningen att nå de definierade 

intensiteterna fram. Tabell D4 visar en sammanställning av indatan till ekvationerna samt de 

uträknade intensiteterna och tiden för dem att uppnås. Temperaturen varieras då den har 

stor påverkan på den framräknade strålningsintensiteten. 
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Tabell D4 Beräknad infallande strålning från bränderna.  

  

Effektutveckling 
[kW] 

50  100 150 200 250 300 350 500 1000 250
0 

3000 

Tid in i 
brandförloppet 
[s] 

120 150 180 190 200 210 220 240 250 260 280 

Brinnande area 
[m2] 

0,26 0,52 0,79 1,05 1,31 1,57 1,83 2,6
2 

5,23 13 15,7 

Branddiameter 
[m] 

0,58 0,81 1 1,16 1,3 1,41 1,53 1,8
3 

2,58 4 4,5 

Flamhöjd  
[m] 

0,53 0,66 0,72 0,77 0,81 0,86 0,89 0,9
6 

1,09 1,3 1,19 

S 
[-] 

0,91 0,81 0,72 0,66 0,62 0,61 0,58 0,5
3 

0,42 0,3
3 

0,26 

Synfaktor 1 m 
[-] 

0,09
2 

0,12 0,2 0,21 0,26 0,27 0,28 0,2
6 

0,42 -  

Synfaktor 5 m 
[-] 

0,00
36 

0,00
6 

0,00
8 

0,01
2 

0,01
4 

0,01
5 

0,016 0,0
24 

0,03
6 

-  

Synfaktor 10 m 
[-] 

0,00
12 

0,00
13 

0,00
2 

0,00
24 

0,00
3 

0,00
36 

0,004 0,0
05 

0,00
8 

0,0
12 

0,01
4 

            
Infallande 
strålning på 1 m 
[kW/m2] 
1073 K 
1173 K 
1273 K 
1373 K 

           
           
           
6,9 9 15 15,8 19,5 20,2 25,5 -  -  
9,9 12,9 21,5 22,5 28 29 30 -  -  
13,7 17,8 29,8 31,3 38,7 40 41,7 -  -  
18,5 24,2 40,3 42,3 52,4 54,4 56,4 -  -  

Infallande 
strålning på 5 m 
[kW/m2] 
1073 K 
1173 K 
1273 K 
1373 K 

           
           
           
0,27 0,45 0,6 0,9 1,05 1,13 1,2 1,8 2,7 -  
0,39 0,64 0,86 1,3 1,5 1,6 1,7 2,6 3,8 -  
0,54 0,89

6 
1,2 1,8 2,1 2,2 2,4 3,5 5,4 -  

0,73 1,2 1,6 2,4 2,8 3 3,2 4,8 7,3 -  
Infallande 
strålning på 10 m 
[kW/m2] 
1073 K 
1173 K 
1273 K 
1373 K 

           
           
           
- - - - - - -   0,9 1,05 
- - - - - - -   1,3 1,5 
- - - - - - -   1,8 2,1 
- - - - - - -   2,4 2,8 
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Bilaga E - Enkät 
Enkät som delades ut till personal under besöket på Göteborgs stadsbibliotek 2011. 

Enkät till personal på Göteborgs stadsbibliotek. Enkäten ingår i ett 

projektarbete för studenter vid institutionen för Brandteknik vid Lunds 

Tekniska Högskola. Enkäten är anonym. 

 

 Vad har Ni för arbetsuppgifter? _________________________________________________ 

Hur länge har Ni arbetat på stadsbiblioteket?______________________________________ 

 

 

Har Ni genomfört en utrymningsövning på Göteborgs stadsbibliotek? 

 

JA  NEJ 

 

Ifall JA: Hur ofta? ___________________________________________________________________ 

 

Anser Ni er ha god lokalkännedom? 

 

 JA  NEJ 

 

 

Vet Ni var utrymningsvägarna är belägna? 

 

 JA  NEJ 

 

Vet Ni var uppsamlingsplatsen är belägen?   

 

JA  NEJ 
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Har Ni fått instruktioner för agerande vid BRAND gällande följande? Ifall JA ge gärna en 

kort beskrivning 

Utrymning  JA NEJ 

 

 

 

 

 Släckning   JA NEJ 

 

 

 

 

Hjälpa andra  JA NEJ 

 

 

 

 

Har Ni haft brandtillbud under er anställning? JA  NEJ 

Ifall JA: vad gjorde Ni då? ____________________________________________________________ 

 

 

Övriga synpunkter __________________________________________________________________ 
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Bilaga F – Simulex simuleringar 
I nedanstående bilaga beskrivs uppsättning och inställningarna för programmet Simulex vid 

uträkningar av utrymningstiderna för de olika scenarierna i rapporten.  

F.1 Simulex Uppsättning 
Motiveringen till antal personer per plan och avdelning baseras mestadels på de 

observationer som gjordes vid platsbesöket i Göteborg samt även efter frågeställningar och 

konversationer med tillgänglig personal för varje avdelning i biblioteket. Begränsningar i 

programmet gjorde också att ett önskvärt ”worst case” inte kunde simuleras med de önskat 

antal personer. Detta på grund av att programmet i sig vid användning av ett så stort antal 

simulerade personer tycktes ha problem med att utföra simuleringen på ett 

verklighetstroget sätt. Antalet personer anses ändå rimliga vid användning av 

programsimuleringarna och som en extra åtgärd så finns en del andra justeringar i 

uppsättningen av programmet som bibehåller det konservativa tänkandet. 

För att bibehålla det konservativa tänkandet har:  

 Trappor och trappavstånd gjorts lite längre  

 Största andelen försökt utrymma genom mittentrappan och vidare genom 

huvudentrén.  

 Köbildningar vid trappor och utgångar inte lett till val av alternativa utgångar så som 

fallet kan vara i verkligheten.  

Viktigt är dock att påpeka brister i programmet med särskild hänsyn till en utrymning av 

bibliotekets omfattning:  

 Programmet tar inte hänsyn till eventuella rörelsehindrade som på ett eller ett annat 

sätt inte kan använda vissa utrymningsvägar, så som trappor och dylikt.  

 Programmet tar inte hänsyn till eventuella förstoppningar i utrymningsvägar som en 

utrymning med mycket folk kan orsaka.  

F.1.1 Allmänt 

Olika karaktärstyper används för varje plan och i vissa fall för olika avdelningar inom ett plan. 

Som ett exempel består entréplan av både anställda och vuxna besökare men där finns även 

en barnavdelning med en stor del yngre besökare. De olika karaktärstyperna på de olika 

planen och avdelningar fördelar sig enligt tabell F1 

Tabell F1 Olika karaktärsinställningar för biblioteket i Simulex.  

Personkategori  Undervåning Entré  Våning 1  Våning 2  Våning 3 

Office Boksortering Vid ingång  - - Hela 
planet 

Commuters Resten Resten Hela planet Hela planet - 
Shoppers Hörsal  Barnavdelning - - - 
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De olika karaktärerna representerar olika andelar av medelpersoner, män, kvinnor samt 

barn. De kategorier, samt andelen av dessa persongrupper, som används i rapporten 

presenteras i tabell F2. 

Tabell F2. Olika karaktärstyper som används i Simulex  

Personkategori   Medelpersoner 
[%] 

Män [%] Kvinnor [%]  Barn [%]  

Office  30 40 30 0 
Commuters  30 30 30 10 
Shoppers 30 20 30 20 

 

För att förhindra att personer i Simulex ”fastnar” i vissa områden så har delar av ritningarna 

ändrats för att underlätta flödet inom just de problematiska områdena. Detta ska inte 

påverka slutresultatet i någon större skala men det är samtidigt viktigt att påpeka att 

Simulex enbart är ett simuleringsprogram med de begränsningar det innebär. 

Vid simuleringarna antas största andelen av besökarna i biblioteket att försöka utrymma 

genom huvudentrén på entréplan. Detta för att bibehålla konservativa värden och för att ge 

en bild av verkligheten vid utrymningssimuleringarna.  

 

F.1.2 Undervåningen  

Undervåningen består av en stor hörsal/biograf med plats för max 195 personer. Personerna 

inne i biografen antas 

använda de bakre 

utgångarna vid en 

utrymning då de främre till 

viss del är dolda.  

I scenario 1 antas branden 

starta vid scenen vilket 

även det försvårar 

utrymningen genom de 

främre nödutgångarna. 

Utrymningen kommer ske 

via huvudtrappan upp till 

entrévåning och vidare ut 

genom entrén och ”Exit 5” i 

figur F2.   

Figur F1 Bild av Simulexinställningar för undervåning 
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Undantag är personalen i maskinrummet (boksorteringen) vilket antas använda de närmsta 

nödutgångarna.  

I simuleringarna används, förutom de personerna som befinner sig i hörsalen, ytterligare 65 

personer på undervåningen.  

F.1.3 Entré: 

Barnavdelningen består av 50 personer – karaktärstypen ”shoppers” är huvudsakligen vald 

med ett visst tillägg av 

”children” Utrymningen 

kommer huvudsakligen att ske 

via entrén och ”Exit 5”.  

Ytterligare 80 personer 

befinner sig på samma plan 

med en blandning av 

”shoppers” och ”office 

personal”. Efter att ha gjort 

muntliga intervjuer med 

personer som befunnit sig 

precis vid nödutgångarna ”Exit 

3 och 4” så svarade 14 av 15 

personer att de hade tagit sig 

ut genom entrén vid ett 

eventuellt larm. 

Nödutgångarna befann sig då 

precis framför de tillfrågade och med ett avstånd på ca 2 meter. Därav så kommer även de 

närmst dessa nödutgångar försöka ta sig ut genom entrén och ”Exit 5”.  

Totalt antal personer på entréplan: 130 personer.  

Beroende på rökutveckling och brandens placering så kan svårigheter uppstå med att 

utrymma genom entréplan. Det hade självklart underlättat om undervåningen kunnat 

utrymma genom andra befintliga nödutgångar istället för att utrymma genom samma 

utgång. Forskning på områden har dock visat på att vanan av att använda sig av entrén vid 

utrymning (Frantzich, 1999) vilket förstärktes av den muntliga utfrågningen vid objektet.  

Figur F2 Bild av Simulexinställningar för entrévåning 
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F.1.4 Våning 1 till 3  

På våning 1 sätts antal personer till 60 stycken och samtliga personer utrymmer genom 

entrén. Våning 2 har en mindre hörsal där det vissa dagar befinner sig uppemot 100 

personer. Antalet personer sätts till sammanlagt 110 personer för hela planet och ungefär 

hälften av dessa utrymmer genom spiraltrappan och ”Exit 7”.  Plan 3 består huvudsakligen av 

kontor och personerna som befinner sig på det planet antas ha god lokal kännedom och 

utrymmer från närmsta utgång.  

 

    

Figur F3 Bild av Simulexinställningar för våningarna 1-3.  
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Bilaga G - FDS förenklingar i geometrin.  
Nedan visas de förenklingar som gjorts i FDS gällande geometrin i biblioteksbyggnaden. Alla 
ytor antas bestå av betong och brandens sotavkastning antas vara 0,02 kg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur G1. Utsidan av stadsbiblioteket i verkligheten jämfört med geometrin uppbyggd i FDS (Stålhammar 
J, 2011). 

Figur G2. Ritning av stadsbibliotekets undervåning (till vänster) och den geometri som byggdes upp i FDS 

(till höger). Den röda väggen i modellen symboliserar den ridå som brinner i brandscenario 1. 

Figur G3. Ritning av stadsbibliotekets entréplan (till vänster) och den geometri som byggdes upp i FDS (till 

höger). Den röda pricken i modellen symboliserar vart branden i brandscenario 2 startar. 
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Figur G4. Ritning av stadsbibliotekets 1:a plan (till vänster) och den geometri som byggdes upp i FDS (till 

höger). 

Figur G5. Ritning av stadsbibliotekets 2:a plan (till vänster) och den geometri som byggdes upp i FDS (till 

höger). Den röda pricken i modellen symboliserar vart branden i brandscenario 3 startar. 

Figur G6. Ritning av stadsbibliotekets 3:e plan (till vänster) och den geometri som byggdes upp i FDS (till 

höger). 
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Bilaga H – DetactQS sprinkleraktivering 
Nedanstående bilaga visar indata och resultat från DetactQS för sprinkleraktivering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur H1. Indata och resultat från uträkningarna i DetactQS. Den effektutveckling som 

använts är den som gäller för den lilla 1,6 MW-branden. Resultatet blir att närmsta 

sprinkler aktiverar efter c:a 240 sekunder. 

Figur H2. Indata och resultat från uträkningarna i DetactQS. Den effektutveckling som 

använts är den som gäller för den stora 3,0 MW-branden. Resultatet blir att närmsta 

sprinkler aktiverar efter c:a 200 sekunder. 



97 
 

Bilaga I – Inputfiler FDS 
Nedan visas två av de sex inputfiler som använts för simulering i FDS. Det bränsle som 
användes vid simuleringarna approximerades till cellulosa och dess kemiska egenskaper är 
hämtade från  (Society of Fire Protection Engineers, 2002). 
 
Titel och tid 
 
&HEAD CHID='BTR_Grupp1_Scenario1_2'/ 
&TIME T_END=400.00/ 
 
Cellindelning 
 
&MESH ID='MESH', IJK=130,120,34, XB=31.30,44.30,9.00,21.00,-0.2000,3.20/ 
&MESH ID='MESH02', IJK=160,190,34, XB=44.30,60.30,21.00,40.00,-0.2000,3.20/ 
&MESH ID='MESH03', IJK=130,190,40, XB=31.30,44.30,21.00,40.00,-0.2000,3.80/ 
&MESH ID='MESH04', IJK=100,50,34, XB=50.30,60.30,40.00,45.00,-0.2000,3.20/ 
 
Ytor 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.80, 
      DENSITY=2.2800000E003/ 
 
&SURF ID='WALL', 
      COLOR='GRAY 80', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      THICKNESS(1)=0.2000/ 
 
Branden 
 
&REAC ID='Cellulose', 
      C=6.00, 
      H=10.00, 
      O=5.00, 
      N=0.00, 
      HEAT_OF_COMBUSTION=1.6120000E004, 
      SOOT_YIELD=0.0200/ 
 
&SURF ID='FIRE', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=110.00, 
      RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q'/ 
 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=10.00, F=0.1700/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=20.00, F=0.3300/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=30.00, F=0.56/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=40.00, F=0.78/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=50.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=100.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=200.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=300.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=400.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=500.00, F=1.00/ 
 
&OBST XB=55.00,55.10,29.00,32.00,0.00,3.00, COLOR='RED', 
SURF_ID6='FIRE','INERT','INERT','INERT','INERT','INERT'/ 
 
Väggar, golv och tak 
 
&OBST XB=31.89,33.81,31.86,31.93,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,39.86,10.12,10.78,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.88,60.32,10.12,10.82,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=59.76,60.32,10.12,50.12,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,60.32,49.58,50.12,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,19.60,48.42,50.12,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,17.22,48.42,49.48,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,19.86,23.34,23.78,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,26.68,22.68,23.40,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,26.68,10.12,23.40,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,15.76,43.58,49.48,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,15.76,23.34,42.38,0.00,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.88,41.98,10.82,21.78,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.89,39.99,21.78,21.90,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.79,55.08,21.78,21.92,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=55.08,59.76,21.78,22.28,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=55.08,55.22,22.28,24.27,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.86,42.99,21.92,24.30,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.86,44.46,26.04,34.18,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=41.86,42.99,35.95,38.32,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.39,55.08,38.32,38.45,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=55.08,55.52,35.98,39.68,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=53.46,57.96,40.90,43.90,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=31.89,36.39,35.98,38.33,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=31.89,36.39,21.90,24.24,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=31.89,36.58,26.50,26.66,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=33.81,36.58,28.32,31.92,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=31.89,39.39,38.33,38.45,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=53.16,59.76,43.90,44.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=40.36,53.16,43.90,44.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.89,32.09,43.30,49.58,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.46,19.60,43.60,48.42,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=26.68,31.89,10.78,23.40,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=15.76,31.89,23.40,42.06,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=19.60,31.89,43.80,49.58,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=31.89,32.09,38.45,42.06,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.86,51.86,38.45,43.90,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=53.22,59.76,44.10,49.58,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=41.86,53.22,45.60,49.58,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=32.09,41.86,47.26,49.58,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
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&OBST XB=32.09,39.63,44.10,47.26,0.00,3.00, RGB=255,255,204, SURF_ID='INERT'/ 
&OBST XB=39.51,40.36,43.90,44.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.86,41.88,10.12,10.78,2.20,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,15.76,42.38,43.58,2.10,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=17.22,19.20,48.42,49.48,2.20,3.00, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.99,41.79,21.78,21.90,2.20,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.86,42.06,24.30,26.04,2.20,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=41.86,42.06,34.18,35.95,2.20,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.89,32.09,42.06,43.30,2.20,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.46,19.60,42.06,43.60,2.20,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,60.32,10.12,50.12,3.00,3.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,60.32,10.12,50.12,-0.2000,0.00, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,25.86,23.34,50.12,-0.2000,0.00, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,25.86,23.34,50.12,3.00,3.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.30,44.40,34.10,34.20,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.30,44.70,22.50,22.60,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.30,45.70,37.60,37.70,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.30,46.30,22.40,22.50,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.30,47.30,37.70,37.80,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.40,44.50,25.60,26.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.40,44.50,34.20,34.50,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.40,44.60,34.50,34.60,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.50,44.60,25.20,25.60,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.50,44.60,34.60,34.90,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.50,44.70,34.90,35.00,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.60,44.70,24.70,25.20,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.60,44.70,35.00,35.30,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.60,44.80,35.30,35.40,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.70,44.80,24.30,24.70,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.70,44.80,35.40,35.70,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.70,44.90,35.70,35.80,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.70,47.90,22.30,22.40,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.80,44.90,35.80,36.00,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=45.70,48.80,37.80,37.90,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=46.30,49.50,22.20,22.30,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=47.30,50.30,37.90,38.00,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=47.90,51.10,22.10,22.20,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=48.80,51.80,38.00,38.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=49.50,52.70,22.00,22.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=50.30,53.40,38.10,38.20,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=51.10,53.80,21.90,22.00,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=51.80,53.80,38.20,38.30,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=52.70,53.80,21.80,21.90,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=53.30,53.80,38.30,38.40,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.30,44.40,26.10,26.10,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.80,44.90,24.30,24.30,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=43.00,43.10,22.60,22.70,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=43.00,44.20,37.50,37.60,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=43.00,44.30,22.50,22.60,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=43.00,44.30,37.60,37.70,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=43.10,44.30,22.40,22.50,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=44.20,44.30,37.70,37.80,0.00,3.00, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
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Förbindelse till övre plan 
 
&HOLE XB=31.89,33.81,28.325,31.88,2.99,3.21, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=31.89,36.575,26.655,28.325,2.99,3.21, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=15.765,19.455,43.605,47.085,2.99,3.21, COLOR='WHITE'/ 
 
Atmosfär 
 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,60.30,9.00,9.00,-0.2000,3.20, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,31.30,9.00,10.12,-0.2000,3.20, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=60.30,60.30,9.00,10.12,-0.2000,3.20, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,60.30,9.00,10.12,-0.2000,-0.2000, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,60.30,9.00,10.12,3.20,3.20, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,44.30,21.00,40.00,3.80,3.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,44.30,21.00,21.00,3.20,3.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,44.30,40.00,40.00,3.20,3.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.30,31.30,21.00,40.00,3.20,3.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=44.30,44.30,21.00,40.00,3.20,3.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
 
Utdata 
 
&DEVC ID='Brandgaslager_Ã¶1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=42,42,35,35,0,2.2/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_Ã¶2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=42,42,25,25,0,2.2/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_Ã¶5', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=41,41,21.8,21.8,0,2.2/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_Ã¶8', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=41,41,10.5,10.5,0,2.2/ 
 
&DEVC ID='Temp_rad1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=52.50,30.50,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_rad3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=50.90,30.50,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_rad5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=49.30,30.50,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_rad7', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.70,30.50,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_rad9', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=46.10,30.50,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶11', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.00,35.00,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶12', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.00,35.00,1.50/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶13', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.00,35.00,2.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶21', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.00,25.00,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶22', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.00,25.00,1.50/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶23', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.00,25.00,2.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶51', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,21.80,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶52', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,21.80,1.50/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶53', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,21.80,2.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶81', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,10.50,1.00/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶82', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,10.50,1.50/ 
&DEVC ID='Temp_Ã¶83', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,10.50,2.00/ 
 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=30.10/ 
 
&TAIL / 
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Titel och tid 
 
&HEAD CHID='BTR_Grupp1_Scenario3_2'/ 
&TIME T_END=600.00/ 
 
Cellindelning 
 
&MESH ID='MESH', IJK=200,130,34, XB=40.50,60.50,9.50,22.50,9.40,12.80/ 
&MESH ID='MESH02', IJK=150,130,34, XB=25.50,40.50,9.50,22.50,9.40,12.80/ 
&MESH ID='MESH03', IJK=150,200,34, XB=16.50,31.50,22.50,42.50,9.40,12.80/ 
&MESH ID='MESH04', IJK=290,60,34, XB=31.50,60.50,36.50,42.50,9.40,12.80/ 
&MESH ID='MESH05', IJK=220,140,36, XB=31.50,53.50,22.50,36.50,9.40,13.00/ 
&MESH ID='MESH06', IJK=70,140,34, XB=53.50,60.50,22.50,36.50,9.40,12.80/ 
&MESH ID='MESH07', IJK=220,140,34, XB=31.50,53.50,22.50,36.50,13.00,16.40/ 
&MESH ID='MESH08', IJK=200,90,24, XB=31.50,51.50,25.50,34.50,16.40,18.80/ 
 
Ytor 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.80, 
      DENSITY=2.2800000E003/ 
 
&SURF ID='WALL', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      THICKNESS(1)=0.2000/ 
 
Branden 
 
&REAC ID='Cellulose', 
      C=6.00, 
      H=10.00, 
      O=5.00, 
      N=0.00, 
      HEAT_OF_COMBUSTION=1.6120000E004, 
      SOOT_YIELD=0.0200/ 
 
&SURF ID='FIRE', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=490.00, 
      RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q'/ 
 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=10.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=20.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=30.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=50.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=70.00, F=0.0100/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=80.00, F=0.0100/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=90.00, F=0.0200/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=100.00, F=0.0200/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=150.00, F=0.0400/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=200.00, F=0.3400/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=250.00, F=0.53/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=300.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=400.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=500.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=600.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=700.00, F=1.00/ 
 
&OBST XB=46.00,46.80,17.00,18.00,9.60,11.10, COLOR='RED', SURF_IDS='FIRE','FIRE','INERT'/ 
 
Väggar, golv och tak 
 
&OBST XB=32.14,36.57,33.60,34.30,12.80,15.80, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=32.14,36.57,26.03,26.66,12.80,15.80, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=33.81,36.58,28.32,31.92,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.68,39.84,26.10,34.16,12.80,13.80, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.84,50.94,33.80,34.16,12.80,13.80, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,60.32,10.12,10.78,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=59.66,60.32,10.12,50.12,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,60.32,49.48,50.12,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,19.84,49.02,49.48,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,15.76,23.34,49.48,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,19.84,23.34,23.78,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,19.84,22.68,23.78,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,26.52,22.68,22.98,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,26.52,10.12,22.98,12.80,15.80, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.84,50.94,26.10,26.44,12.80,13.80, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=51.28,59.66,29.98,49.48,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=51.28,59.66,10.78,26.32,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=50.94,51.28,26.10,34.16,12.80,15.80, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=53.09,59.66,26.32,29.98,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=26.52,51.28,10.78,24.14,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.46,51.28,36.08,49.48,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=26.52,32.14,24.14,36.08,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.46,26.52,22.98,36.08,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.76,19.46,23.78,42.06,12.80,15.80, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=32.12,33.02,10.12,10.42,11.80,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 2y 
&OBST XB=31.79,32.14,26.03,34.30,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 2i 
&OBST XB=32.14,37.22,33.60,34.30,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 2i 
&OBST XB=32.14,37.22,26.03,26.66,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 2i 
&OBST XB=25.86,32.12,10.12,10.42,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=33.02,60.32,10.12,10.42,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=60.02,60.32,10.12,50.12,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,60.32,49.82,50.12,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,19.84,49.02,50.12,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,19.84,49.02,49.48,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,15.76,23.34,49.48,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,19.84,23.34,23.78,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
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&OBST XB=19.20,19.84,22.68,23.78,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.20,26.16,22.68,22.98,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,26.16,10.12,22.98,9.60,12.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=50.94,51.28,26.10,34.16,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.04,50.94,33.80,34.16,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.04,50.94,26.10,26.44,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=39.68,39.84,26.44,33.80,9.60,10.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=51.28,53.51,26.10,26.32,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=52.19,53.51,29.98,30.14,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=53.09,53.51,26.32,29.98,9.60,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.79,36.39,21.52,24.24,9.60,12.60, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=33.81,36.58,28.32,31.92,9.60,12.60, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.76,16.62,23.78,36.16,9.60,12.60, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.76,21.90,36.16,42.06,9.60,12.60, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=19.46,60.02,41.70,49.82,9.60,12.60, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.79,36.39,35.98,41.70,9.60,12.60, RGB=255,255,204, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=51.28,52.19,29.98,30.14,11.80,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=37.22,39.04,26.10,26.44,12.40,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=37.22,39.04,33.80,34.16,12.40,12.60, RGB=153,255,153, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.94,51.14,26.20,26.40,16.00,18.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.94,51.14,33.80,34.00,16.00,18.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.94,32.14,26.20,34.00,16.00,18.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=50.94,51.14,26.20,34.00,16.00,18.60, RGB=0,102,102, SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,60.32,10.12,50.12,9.40,9.60, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,25.86,23.34,50.12,9.40,9.60, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,60.32,10.12,50.12,12.60,12.80, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,25.86,22.80,50.12,12.60,12.80, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=25.86,60.32,10.12,50.12,15.80,16.00, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=15.32,25.86,22.80,50.12,15.80,16.00, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
&OBST XB=31.94,51.14,26.20,34.00,18.60,18.80, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='WALL'/ 
 
Förbindelser mellan plan 
 
&HOLE XB=15.765,19.455,43.605,47.085,12.59,12.81, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=32.14,36.575,31.925,33.595,12.59,12.81, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=32.14,33.81,28.325,31.925,12.59,12.81, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=32.14,36.575,26.655,28.325,12.59,12.81, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=39.835,50.94,26.395,33.805,12.59,12.81, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=51.29,53.09,27.275,29.025,12.59,12.81, COLOR='WHITE'/ 
&HOLE XB=31.94,50.94,26.395,33.805,15.79,16.01, COLOR='WHITE'/ 
 
Atmosfär 
 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,40.50,9.50,10.12,9.40,9.40, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,40.50,9.50,10.12,12.80,12.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,25.86,10.12,22.50,9.40,9.40, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,25.86,10.12,22.50,12.80,12.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=40.50,40.50,9.50,10.12,9.40,12.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,25.86,22.50,22.50,9.40,12.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,40.50,9.50,9.50,9.40,12.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.50,25.50,9.50,22.50,9.40,12.80, COLOR='INVISIBLE'/ 
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Utdata 
 
&DEVC ID='Brandgaslager_v3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=36.50,36.50,33.00,33.00,12.80,15.80/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_ö1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=32.50,32.50,10.40,10.40,9.60,11.80/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_ö2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=51.70,51.70,30.10,30.10,9.60,11.80/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_ö3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=38.00,38.00,26.20,26.20,9.60,12.40/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_ö4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=38.00,38.00,34.00,34.00,9.60,12.40/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_ö5', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=36.50,36.50,27.50,27.50,9.60,12.60/ 
&DEVC ID='Brandgaslager_ö6', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=36.50,36.50,32.80,32.80,9.60,12.60/ 
 
&DEVC ID='Temp_vån3.1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=36.50,33.00,13.80/ 
&DEVC ID='Temp_vån3.2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=36.50,33.00,14.30/ 
&DEVC ID='Temp_vån3.3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=36.50,33.00,14.80/ 
 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=38.00/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=25.00/ 
 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=10.60/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=11.10/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=11.60/ 
 
&TAIL / 
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Bilaga J – Syre- eller bränslekontrollerad brand, 

brandscenario 1. 
I denna bilaga kontrolleras ifall branden i brandscenario 1 är syrekontrollerad. 

Approximation av massflödet luft in i lokalen ges av nedanstående formel: 

  

 där 

                   Total öppningsarea [m2] 

                   Dörröppningarnas höjd [m] 

                  Massflöde luft [kg/s] 

 

Genom att approximera att 1 kg syre utvecklar ca 3000 kJ vid förbränning kan den maximala 

effektutvecklingen som fås innan branden blir syrekontrollerad beräknas med hjälp av 

nedanstående formel: 

 

000  

där 

 Maximal effektutveckling [kW] 

 

För brandscenario 1 gälller: 

= 7,9 m2 

 2,2 m                   

 5,9 kg/s 

Vilket ger den maximala effektutvecklingen 17,7 MW. Då den dimensionerande branden 

uppgår till 1 MW så är branden bränslekontrollerad. 
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Bilaga K - Diskussion angående stadsbibliotekets ventilation 
Undervåningen på stadsbiblioteket är indelat i flertalet olika rum såsom hörsal, tidningsrum, 

sorteringsrum och ungdomsavdelning för att nämna några. Inget av dessa rum är dock 

enskilda brandceller så här är spridningen av brandgaser genom ventilationssystemet av 

sekundärt intresse.  

När en brand uppstår så sker brandgasspridningen inte bara genom fönster, dörrar, väggar 

och genomföringar för bland annat el och rör. Ventilationssystemet är även det av stort 

intresse när brandgasspridning beaktas (Jensen, 2011). 

Enligt BBR kapitel 5:653 så ska luftbehandlingsinstallationer utformas så att ett 

tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser upprätthålls. Brandskyddet får således 

inte försämras mellan brandceller på grund av ventilationssystemet. 

Det är viktigt att de befintliga brandgasspjällen har motsvarande brandklass som aktuell 

brandcellsgräns annars kan branden spridas till andra brandceller genom att varma 

brandgaser tar sig in via ventilationstrummorna. Det är viktigt att se över brandgasspjällen 

regelbundet och även försäkra sig om att de aktiverar då rökdetektorerna i lokalen 

detekterar en brand.  

 

Figur K1. Exempel på möjlig brandgasspridning vid ej fungerande brandgasspjäll (de röda linjerna markerar brandgasernas möjliga väg 
genom ventilationssystemet).  


