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Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet 

har varit träning i problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och 

beräkningsresultat har inte kvalitetsgranskats i den omfattning som krävs 

för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför användas med stor 

försiktighet. Den som åberopar resultaten från rapporten i något 

sammanhang bär själv ansvaret. 
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Sammanfattning 
Följande rapport är skriven som del i kursen Brandteknisk Riskvärdering vid Lunds Tekniska 

Högskola och behandlar personsäkerheten på COOP Forum Nyköping. 

Genom att göra kvalitativa resonemang baserade på platsbesök, väljs ett antal dimensionerande 

brandscenarier. Med hjälp av datorprogram så som FDS 5 och Simulex genomförs sedan 

simuleringar beträffande tid till kritiska förhållanden, samt utrymningstid. Dessa två variabler ställs 

sedan mot varandra, för att analysera bränderna med avseende på utrymning. 

Två troliga brandscenarier valdes ut: Brand i butiksdel, samt Brand i bersonaldel. Dessa båda 

huvudscenarier delas sedan upp i flera delscenarier, där olika effektkurvor samt sprinklers 

inverkan analyseras. 

Rapportens slutsats är att brandskyddet i lokalen anses godkänt i butiksdelen, men ej i 

personalavdelningen. 

I butiksdelen klaras utrymning av på ett godkänt sätt, men med liten marginal. Utrymningen 

underlättas av den höga takhöjden och sprinklersystemet. Ett automatiskt detektionssystem 

saknas i denna del av byggnaden och istället förlitar man sig på ett manuellt detektionsförfarande. 

Detta är ett system som kräver en hög utbildningsnivå hos personalen för att fungera bra, något 

som i dagsläget tyvärr är bristfällig. Därför föreslås att utbildningen av personalen sker med tätare 

intervall och med bättre dokumentation över vilka moment som lärs ut. För att ytterligare öka 

säkerhetsmarginalerna bör också ett automatiskt detektionssystem installeras.  

I personaldelen identifieras en potentiell fara i att utrymning från våning två kan omöjliggöras vid 

brand på plan ett. Brandgaserna som sprids upp till våning två riskerar att blockera 

utrymningsvägen via trappan och nödutgången genom fönstret. För att motverka denna risk skall 

en dörr med automatisk dörrstängare installeras som hindrar spridning av brandgaser från 

personalmatsalen. 

Åtgärder som skall genomföras 

 Förbättrat Systematiskt Brandskyddsarbete  

 Installation av branddörr till personalmatsalen.  

 Takhängda plakat får inte blockera utrymningsskyltar.  

Åtgärder som bör genomföras 

 Installation av ett sprinkleraktiverat utrymningslarm eller ett rökdetektoraktiverat 

utrymningslarm. 

 Utbyte av samtliga sprinklerbulber i byggnaden till bulber med RTI-värde 50. 
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1 Inledning 

Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av COOP Forum stormarknad i Nyköping med 

fokus på utrymning och människors säkerhet. Innehållet i rapporten riktar sig främst till 

Sörmlandskustens Räddningstjänst, COOP Forum Nyköping samt KF Fastigheter 

Centrumhandel AB, men även andra sakkunniga som är intresserade i utrymning och 

brandskyddsdimensionering av stormarknader anses kunna ta del av innehållet. 

1.1 Syfte och mål 
Målet med rapporten är att utvärdera personsäkerheten, vid händelse av brand i COOP Forum i 

Nyköping. Syftet är att nå ökad förståelse för analytisk branddimensionering, samt bistå 

räddningstjänsten och COOP Forum med beslutsunderlag för utformning av brandskydd. 

1.2 Avgränsning och begränsningar 

Rapporten är avgränsad till att endast behandla brandsäkerhet ur utrymningssynpunkt. Därmed 

beaktas ej risk för skador på byggnad, varor eller andra materiella värden. Vidare förutsätts 

byggnadens bärande konstruktion ha ett adekvat brandskydd, i det avseende att dess strukturella 

integritet ej riskera ge upphov till personskada genom kollaps eller liknande, under tiden för 

utrymning. 

1.3 Disposition 
Rapportens upplägg beskrivs kortfattat nedan. 

 Redogörelse för de teoretiska resonemang och metoder som legat till grund för 

bedömningen.  

 Beskrivning av byggnadens utformning och befintligt brandskydd. 

 Genomgång och värdering av tänkbara scenarier. 

 Val och analys av dimensionerande scenarier. 

 Slutsats gällande krav för en säker utrymning. 

 Diskussion av ingående variabler och antaganden. 

 Presentation av åtgärdsförslag. 
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2 Metod 
Den fjärde februari 2011 besöktes objektet, som rapporten behandlar. Detta för att verifiera 

ritningar och befintligt brandskydd, intervjua personal samt träffa räddningstjänst, fastighetsägare 

och stormarknadschefen.  

För att uppfylla uppsatt mål och syfte har det utförts kvalitativa och kvantitativa riskanalyser av 

möjliga brandscenarier i byggnaden. Genom att jämföra resultat från simuleringar med 

beräkningar och data på utrymningstider, har bedömningen gjorts huruvida personsäkerheten i 

verksamheten är fullgod. 

Tillvägagångssättet för att analysera utrymningssäkerheten har därmed gått ut på att undersöka 

hur lång tid personerna i lokalen har på sig innan säker utrymning inte längre är möjlig, samt ställa 

detta i relation till hur lång tid det faktiskt tar att utrymma. Flödesschemat i Figur 2.1 beskriver 

arbetsgången. 

 

Figur 2.1 Flödesschema som beskriver arbetsgången 

2.1 Brandsimuleringar 

Utifrån en kvalitativ grovanalys av ett stort urval tänkbara brandscenarier har ett antal isolerats. 

Dessa anses utgöra största troliga risk för individer som vistas i lokalen. Valda scenarier har 

utvärderats med en kvantitativ riskanalys innefattande bland annat modellering i 

datorprogrammet FDS 5. Programmet beskrivs närmare i Appendix A. 
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2.2 Utrymning 
För utrymning av personer och personal som vistas i lokaler användes den modell som finns 

beskriven i Tid för utrymning (Frantzich, 2000). Enligt modellen kan den totala tiden för utrymning 

illustreras med följande händelsekedja, se Figur 2.2. 

 

Figur 2.2 Beskrivning av utrymningsförloppet som funktion av tiden efter uppkomst av brand. 

Varseblivningstiden, som är tiden till att brand detekteras och förberedelsefasen påbörjas, beräknades 

med @RISK, utifrån av varandra oberoende uppskattningar gällande tre fall: bästa troliga, mest 

troliga och värsta troliga. Att rapporten genomgående behandlar troliga fall istället för värsta fall, 

grundar sig i att det anses ge en bättre och mer representativ bild av verkliga scenarier och 

händelser, samt att de förslag till åtgärder som görs i rapporten blir verklighetsförankrade och inte 

anpassade efter extremfall. 

Den andra fasen, Förberedelsefasen, beskriver den tid det tar för den utrymmande att, givet den 

information denne tillgivits, dels fatta beslut att utrymma och dels genomföra eventuella 

förberedelser som krävs innan utrymning. Denna fas kan således även vid behov delas in i två 

subfaser; Beslut och Förberedelse. Beroende på hur personer reagerar vid ljudande larmsignal tar 

denna fas olika lång tid. För att ta detta i beaktning användes en normalfördelning av 

förberedelsetiden för personerna i byggnaden.  

Utrymningen kräver även en fysisk förflyttning. Detta sker i den tredje fasen, Förflyttningsfasen. 

Denna innefattar alltså den tid det tar att fysiskt omlokaliseras till utgångarna. För att simulera 

förflyttningstiden användes datorprogrammet Simulex, som beskrivs närmare i Appendix A. 

Den tid som de olika faserna tar, är fallberoende och påverkas av ett flertal faktorer. Detta gör att 

det finns stora osäkerheter i beräkningar av hur lång tid en fullständig utrymning kan komma att 

ta. 

2.2.1 Varseblivning 

Vid beräkningar och uppskattningar kring utrymningstid gällande undersökt objekt är 

varseblivningsfasen svårast att estimera. Detta då det, i butiksdelen, inte finns någon form av 

aktivt detektionssystem, utan litas helt till manuell detektion av kunder eller personal. 

Händelsekedjan kan se ut enligt Figur 2.3 nedan. 
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Figur 2.3 Exempel på händelsekedja för varseblivningsfasen. 

Händelsekedjan åskådliggör hur en manuell detektions- och larmkedja påverkar utfallet. Att lita 

till ett system med fem olika delmoment, istället för ett aktivt detektions- och larmsystem, riskerar 

förlänga varseblivningstiden avsevärt. Hur lång tid varje delmoment tar beror vidare på brandens 

placering, vem som upptäcker branden, rutiner och utbildning av personal samt trygghet i deras 

agerande. För att estimera varseblivningstiden har det i rapporten gjorts, av varandra oberoende, 

uppskattningar av tre olika scenarier: Bästa troliga fall, Mest troliga fall och Sämsta troliga fall. Genom 

att jämföra dessa tider, diskutera materialet och slutligen fördela dem i @RISK ges en grundidé, 

som sedan jämförs med resultat av brandsimuleringarna. Värt att hålla i åtanke är att antalet 

människor som vistas i butiken direkt korrelerar mot en tidigare detektion och överlag snabbare 

larmkedja. När larm väl ljuder påbörjas nästa fas – Förberedelsefasen. 

2.2.2 Förberedelse  

Trots aktiverat utrymningslarm, är det ingen självklarhet att alla människor omedelbart påbörjar 

utrymning. Ett vanligt förekommande beteende vid larm är att utgå från att det inte rör sig om ett 

skarpt läge (Frantzich, 2000). Om ingen i närheten tar initiativ till utrymning, kan reaktionstiden 

hos den enskilde individen förlängas. Detta då utrymning är en social händelse där grupptryck 

och rädsla för att göra bort sig är vanligt förekommande beteenden (Frantzich, 2000). Figur 2.4 

nedan beskriver hur tiden från varseblivning till dess att utrymning påbörjas kan tänkas se ut.  

 

 

Figur 2.4 Möjlig händelsekedja för förberedelsefasen. 

Det ligger i människans natur att vilja veta vad som händer kring dem. Efter utrymningslarmet 

har registrerats och identifierats, påbörjas därför en informationssökning. Att visuellt försöka 

registrera tecken på brand och tolka andra människors reaktioner, samt diskutera med sina 

medmänniskor hjälper till att skapa en bild av situationen. Denna insamlade information leder 

sedan till beslut om huruvida fara föreligger. Vägen från registrering av fara till dess att en fysisk 

omlokalisering till utrymningsvägar påbörjas, påverkas ofta av sociala och materiella aspekter. Att 

hjälpa andra människor; i synnerhet de till vilka personliga band finns, rädda materiella värden 
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eller att göra en släckinsats, är moment som ytterligare förlänger den totala förberedelsetiden 

innan den sista fasen, förflyttning, påbörjas. 

Vidare påverkas förberedelsetiden av faktorer som indikerar brand. Att visuellt registrera 

flammor eller rök, känna doften av brandgaser samt att ögon och slemhinnor uppvisar irritation 

som följd av brand, är alla faktorer som påverkar den totala förberedelsetiden (ANSI, 2006). 

2.2.3 Förflyttning 

Förflyttningstiden definieras som den tid det tar för individer, som befinner sig i lokalen, att ta sig 

till ett säkert område utom fara. I detta fall innebär det utanför byggnaden. Faktorer som kan 

påverka förflyttningstiden listas nedan (Sandberg, 1997). 

 Individuell gånghastighet 

 Gruppbeteende 

 Antal människor i lokalen 

 Antal tillgängliga utrymningsvägar 

 Val av utrymningsväg 

 Lokalens geometri 

 Utrymningsstrategi 

 Siktförhållanden 

I försök utförda på IKEA har det påvisats att människor med stor sannolikhet, oavsett placering i 

lokalen, utnyttjar en känd och tidigare använd utgång (Frantzich, 2000). I rapporten simulerades 

förflyttningstiden i Simulex utifrån kundstatistik tilldelad av COOP Forum1. 

2.3 Kritiska förhållanden 

Att kritiska förhållanden har uppstått vid brand definieras av ett antal kriterier enligt BBR 5.361 

(Boverket, 2008). Inget av dessa kriterier får överstigas i de zoner eller områden där personer 

befinner sig eller utrymmer genom. 

Sikt  Siktsträckan bör vara 10 meter i en okänd miljö eller 5 meter i en 

känd miljö för att ge en säker utrymning.  

Temperatur Högsta temperatur en människa får utsättas för i en 

utrymningssituation är 80 °C. 

Toxicitet Brandgaser är toxiska och nedanstående gränsvärden beskriver en 

rekommenderad högsta- respektive lägstanivå, men redan innan dessa 

uppstår har brandgaser en förvirrande effekt på utrymmande 

personer, som förlänger transporttiden (Gunnarsson, 2003). 

 

CO (kolmonoxid) > 0,2 %  

CO2 (koldioxid) > 5 % (normalt 0,038 %) 

O2 (syrgas)   < 15 % (normalt 21 %) 

                                                 
1 Stormarknadschef Carina Petersson, COOP Forum Nyköping, Personlig Kommunikation 2011-03-01  
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Toxicitetsnivån i brandgaslager i förhållande till sikten, diskuteras i 

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings (Nystedt, 2011). Som 

generell regel kan sägas att det i de flesta fall är kriteriet för sikt som 

överskrids innan toxiciteten uppnår sådana nivåer att de påverkar 

människor. Dock bör man vara medveten om att vissa material ger 

ifrån sig väldigt skadliga gaser och därför kan uppnå de kritiska 

förhållandena tidigare.  Detta generella synsätt anammas i rapporten 

och därför görs ingen undersökning gällande toxicitet i utredda 

scenarier. 

Strålning Utrymmande får utsättas för en strålningsnivå på 2,5 kW/m2 under 

obegränsad tid. Dock är det accepterat att de under en kort 

tidsperiod om några sekunder, utsätts för upp till 10 kW/m2. Som 

jämförelse kan det nämnas att den infallande strålningen en solig dag 

är ca 1 kW/m2. 

Brandgaslager Den kritiska höjden för brandgaslagret bestäms av takhöjden enligt 

ekvationen: Brandgaslagrets höjd över golvet < 1,6 + 0,1 · Htak 
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3 Objektsbeskrivning 
COOP Forum i Nyköping är en stormarknad som erbjuder ett stort antal varor. Dess primära 

utbud består av mat- och dagligvaror, men utöver detta säljs bygg- och trädgårdsartiklar, 

elektronik, köksutrustning, kläder och skor. Dessutom inhyser COOP Forum ombud för svenska 

spel, en restaurant med plats för ungefär 50 sittande samt en returstation för tomburkar och 

tomglas. En planskiss över objektets olika delar presenteras nedan i Figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Planskiss över byggnadens olika avdelningar. 

3.1 Byggnaden 
Byggnaden där COOP Forum huserar uppfördes 1970. 1992 byggdes lokalen till med en 

utomhusliggande bygg- och trädgårdsmarknad. Byggnaden är konstruerad med betongväggar, 

betongpelare, samt betongbjälkar som håller upp ett tak av isolerad korrugerad plåt. Lokalen är 

uppdelad med skärmväggar i butiksdel, restaurant, och lager. Personalavdelningen, returstation, 

samt virkesavdelning är avskiljda, men ej egna brandceller.  

3.1.1 Butiksdel (B+C+G) 

Butiken har en yta på cirka 6800 m2. En stor del av denna yta upptas av varuhyllor. Gångvägarna 

mellan hyllorna varierar mellan 1,2 och 2,5 meter och är generellt ca 2 m i bredd. Höjden på 

hyllorna varierar mellan 1,5 och 2,5 meter, se Figur 3.2. Byggavdelningens takhöjd är 3,6 meter 

och i övriga delar av butiken är takhöjden mellan 5 och 5,6 meter. Från taket i butiksdelen hänger 

mycket skyltar, ventilationstrummor, lampor och andra armaturer. Varorna är av blandad karaktär 

och är kategoriserade till de olika avdelningarna. Många av butikens varor är förpackade i papp- 

eller plastmaterial. Det finns en kläd- och skoavdelning där många av plaggen kan antas vara 

plastbaserade och lättantändliga. I byggnadsavdelningen finns färg och lack stående fritt på 

hyllorna. Brandfarliga vätskor är placerade i säkerhetsskåp.  
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Figur 3.2 Generell varuuppställning i butiksdelen. 

3.1.2 Personalavdelning 

Personalavdelningen består av ett antal kontor, omklädningsrum, personalrum med matsal samt 

ett konferensrum. I kontoren finns det skrivbord med dator, arkivskåp och hyllor med 

dokument. Personalmatsalen inhyser stolar och bord, ett pentry med mikrovågsugnar och 

kylskåp. Omklädningsrummen har låsbara skåp och duschar. Planskisser åskådliggörs i Figur 3.3 

och 3.4. 

 

Figur 3.3 Planskiss över personalavdelning, plan 1. 
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Figur 3.4 Planskiss över personalavdelning, plan 2. 

3.1.3 Restaurant 

Restaurantdelen har en kapacitet på ungefär 50 sittande gäster och ligger i direkt anslutning till 

entrén, se Figur 3.5 nedan. I köket finns spis, ugnar och fritöser. Det finns även ett diskutrymme, 

ett förråd för matvaror samt ett litet kontor med dator. 

 

Figur 3.5 Bild över restauranten, sett ifrån entrén. 

3.1.4 Virkesavdelning 

Denna avdelning är en tillbyggnad och innehåller trävirke. Under sommarhalvåret öppnas även 

portar ut till en trädgårdsdel belägen utomhus som erbjuder trädgårdsvaror och växter. 

Takhöjden är 5,8 meter och därmed högre än butiksdelen. Denna avdelning är heller inte 

tempererad. På byggnadsavdelning finns två truckar för avlastning av virke. Anslutningen till 

övriga butiksdelen sker genom en port som öppnas automatiskt, men vid händelse av 

strömavbrott går den att öppna manuellt. 

3.1.5 Lageravdelning 

Lageravdelningen är relativt liten i förhållande till butiksytan. På lagret finns samma varor som i 

butiken med en större mängd färskvaror. Mängden varor här varierar över tiden. I lagret finns 

även vissa delar som blivit uppehåll för förvaring av utgångna eller säsongsberoende varor som 

inte kastats, se Figur 3.6 nedan. 
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Figur 3.6 Förråd för överblivna och säsongsberoende varor i lageravdelningen. 

3.1.6 Kundservice 

Vid entrén ligger kundservicen. Här finns en receptionsdisk och en mindre kontorsdel. Viktigt att 

nämna är att detta är den enda plats i lokalen från var man kan aktivera utrymningslarmet. 
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4 Befintligt brandskydd  
I detta avsnitt presenteras de nuvarande brandskyddsinstallationerna. Checklista för systematiskt 

brandskyddarbet finns i Appendix G. 

4.1 Brandteknisk klass 
Det finns tre Brandtekniska klasser. Br1 är den klass där högst krav på brandskydd ställs och 

klass Br3 är den med lägst krav (Boverket, 2008). Byggnaden COOP Forum i Nyköping skall vara 

utförd i lägst klass Br2, enligt BBR 5:21. Klass Br2 gäller för byggnaden då den uppfyller följande 

kriterier: 

 Byggnader med samlingslokal i eller under markplanet  

 Byggnader som har en större byggnadsarea än 200 m2 och som inte delas i enheter av 

brandväggar med lägst klass REI 60-M.  

4.2 Detektion 

Avdelning D och H enligt Figur 3.1 är utrustat med ett rökdetektorsystem, som är direktkopplat 

till utrymningsklockor i samma avdelning. Detektorerna är seriekopplade och således ej 

adresserbara. Detta innebär att man inte kan se från en brandlarmcentral vilken detektor som 

aktiverats. Vid larm i personalavdelningen skickas även ett larm via telefon till byggnadens 

tekniker/driftsansvarig. Inget larm ljuder i butiken vid aktivering av rökdetektor i personaldelen.  

Vid sprinkleraktivering larmas räddningstjänsten automatiskt, dock finns det ute i butiken inget 

ytterligare detektionssystem installerat. Man litar istället till att kunder och anställda skall detektera 

och rapportera in upptäckt brand till kundservice, varifrån larm aktiveras. 

4.3 Utrymningslarm 

Aktivering av utrymningslarm, Figur 4.1, styrs från kundtjänst i huvudentrén, 

som är den enda plats i butiken där larmet kan aktiveras. Vid aktivering ljuder 

ett en minut långt talat meddelande på svenska och engelska (30 + 30 

sekunder). Under öppningstid skall det alltid finnas en ansvarig jourperson 

stationerad i butiken, försedd med telefon till vilken övrig personal kan 

rapportera in upptäckt brand. Endast denna person fattar beslut om 

utrymningslarmet skall aktiveras. Jourpersonen är även ansvarig för att, i den 

mån det av säkerhetsskäl är möjligt, kontrollera att byggnaden är utrymd. 

Detta görs genom en visuell besiktningsrond som avslutas vid 

återsamlingsplatsen. 

4.4 Utrymningsvägar och utrymningsskyltar 

Vid tidpunkten för platsbesöket (2011-02-04) kontrollerades samtliga utrymningsvägar och de 

ansågs då vara i gott skick. Även utvändig snöröjning var tillfredställande. För att försäkra att 

samtliga utrymningsvägar är olåsta under butikens öppningstider, går det inte att tända 

belysningen förrän så är fallet. Vid händelse av strömavbrott finns dieselmotor som försörjer 

nödbelysning.  Utrymningsskyltar som markerar var nödutgångar är placerade fanns på flera 

platser i butiksdelen. I många fall är det dock svårt att se dessa från vissa platser, då de 

blockerades av plakat hängandes i taket. 

Figur 4.1 Aktiveringsknapp 
för utrymningslarm. 
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Figur 4.2 Planskiss över alla utrymningsvägar från byggnaden i markplan. 

4.4.1 Butiksdelen 

Utöver bygg- och huvudentrén finns det i butiksdelen ytterligare tio 

nödutgångar, se Figur 4.2. De nödutgångar som inte används som 

vanliga in- och utgångar, har en mindre skylt, som påpekar att dörrarna 

är larmade, se Figur 4.3. Nödutgångarna längs den östra långsidan är av 

samma röda färg som väggen intill. Vid normal drift är skjutdörrarna i 

entréerna automatiska, men vid händelse av brand har personalen i 

uppgift att ställa upp dessa permanent. De elektriska spärrar som finns 

vid ingången till butiken, kommer vid aktivering av larmet att 

frånkopplas och tappa sitt motstånd. Utrymningsskyltar förekommer 

frekvent inne i butiken, men är i vissa fall svåra att se. Detta då de 

blockeras av varuplakat hängandes från taket. 

4.4.2 Personaldelen  

I personalavdelningen finns en nödutgång på plan två, där utrymning sker 

via en stege som leder ut på taket, se Figur 4.4. Nedstigning från taket sker 

via ytterligare en stege och denna utrymningsväg är således ej 

handikappanpassad. På plan ett utrymmer man via altanen samt in i lagret. 

4.4.3 Lagerdelen 

I lagerdelen finns det tre stycken utrymningsvägar direkt till det fria. 

4.5 Släcksystem 
Samtliga delar av byggnaden är försedda med sprinkler. Byggnaden har två 

sprinklercentraler, en för den icke-tempererade virkesavdelningen och en 

för resten av lokalerna. Sprinklersystemet i den icke-tempererade delen av 

byggnadsmarknaden är av torrörstyp, medan det i resterande delar utgörs av våtrörsystem. 

Sprinklerbulberna har genomgående en aktiveringstemperatur på 68° C. Exakt information om 

RTI-värden är bristfällig, men antas, utifrån visuell observation, vara ungefär 200. 

Fastighetsägaren har dock avsatt pengar för att genomföra ett sprinklerbulbsbyte under det 

Figur 4.3 Utrymningsväg 
längs östra väggen. 

Figur 4.4 Utrymningsväg 
våning två i personaldelen. 
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nästkommande året. Det antas att framtida sprinklerbulber kommer ha ett lägre RTI-värde, runt 

50. 

I restaurantköket finns det, i anslutning till spisarna, ett fast punktskydd med koldioxid installerat. 

Systemet aktiveras manuellt och endast kökschefen fattar beslut och har tillåtelse att utlösa det. 

Innan aktivering skall kökschefen även säkerställa att all annan personal har utrymt lokalen. I 

köket finns även handbrandsläckare med koldioxid. 

Handbrandsläckare, i huvudsak skum, finns genomgående utplacerade i butiksdelen och är på 

vissa platser kompletterade med fasta brandposter. Utbildningen av personalen i handhavandet av 

manuella släckmedel verkar dock något eftersatt, baserat på intervjuer gjorde vid platsbesöket. 

Dessutom är det oklart huruvida det ingår i personalens ansvaruppgifter att göra en första insats 

med handbrandsläckare. 

4.6 Brandgasventilation 

I hela byggnaden finns rökluckor installerade, se Figur 4.5. Dessa öppnas automatiskt genom 

smältbleck, men kan även fjärröppnas manuellt av räddningstjänsten. Rökluckorna testas 

regelbundet och rutiner kring snöröjning är goda, se Appendix G. Luckornas dimensioner är 

200x140 cm, och tilluft fås genom eventuella öppna utrymningsvägar. Information om 

aktiveringstemperatur och bleckens termiska tröghet saknas, men antas och bör vara högre än 

sprinklersystemets dito2. 

 

Figur 4.5 Planskiss över rökluckornas placering. 

4.7 Brandcellsindelning 
Byggnaden är utförd som en stor brandcell. Detta innebär att brandgasspridning genom 

ventilation inte studeras närmare. 

4.8 Ventilation  

Ventilationen är försedd med inbyggda rökdetektorer som vid händelse av brand skall stänga av 

ventilationssystemet. Dessa kontrolleras regelbundet, se Appendix G. 

                                                 
2 Professor Göran Holmstedt, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering, Personlig kommunikation 2011-04-12 
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5 Riskidentifiering 
För att kartlägga och uppskatta möjliga risker för en brand i byggnaden, genomförs en 

riskidentifiering. Först görs en kvalitativ grovanalys för att uppskatta vilka brandscenarier som 

kan inträffa och vilka konsekvenser det ger för utrymningen. Steg två är att identifiera det eller de 

scenarier som utgör störst risk för personskada till följd av att kriterierna för säker utrymning inte 

uppfylls. 

5.1 Definition av risk 
Begreppet risk är en funktion av sannolikhet och konsekvens, där en hög risk definieras av att 

båda värdena är höga (Kaplan, 1997). Olika personer uppfattar risknivåer olika, beroende på 

kunskapsnivå, tidigare erfarenheter och om man utsätter sig för risken frivilligt eller ej. Detta 

medför att kvalitativa riskanalyser ger ett subjektivt synsätt på de risknivåer som bestäms. 

Alternativet, den kvantitativa riskanalysen, medför dock stora svårigheter då väldigt specifik 

statistik krävs för att en sådan skall kunna genomföras på ett tillfredställande sätt. Därför består 

grovanalysen av en kvalitativ riskanalys, baserad på faktorer såsom: mängden antändligt material, 

genomströmning av personal och kunder, blockering av utrymningsvägar samt sannolikhet att 

brand uppstår. 

5.2 Grovanalys  

I grovanalysen beskrivs sju tänkbara brandscenarier med en kombination av sannolikhet och 

konsekvens. Båda faktorerna uppskattas och rangordnas enlig skalan nedan: 

 Mycket låg 

 Låg 

 Medium 

 Hög  

 Mycket hög  

A. Brand i elskåp 

Brand i elskåp, som är ett eget inneslutet utrymme placerat i butiken, har inträffat vid tidigare 

tillfälle och tas därför med som ett troligt scenario. Dock finns sprinkler placerad någon meter 

ovanför proppskåpet i det 2 m2 stora utrymmet, som bör slå ned en potentiell brand i ett tidigt 

skede. Dessutom är brandbelastningen låg. Eventuell kortslutning av proppskåpet, till följd av 

vattenskador, antas inte påverka utrymningsmöjligheterna, varför scenariots konsekvenser antas 

ringa.  

Sannolikhet: Hög  Konsekvens: Mycket låg 
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B. Brand på storlager 

På lagret finns ett stort antal stallage och lastpallar med diverse varor. Nedfallande lysrör eller 

truckbrand är potentiella antändningskällor som kan ge upphov till snabb brandspridning i papp- 

och plastförpackningar. I taket löper kabelstegar och ventilationsinstallationer, som riskerar 

förhindra att sprinklervatten når branden och dess bas. I lagerdelen finns rökdetektorer 

installerade vilket ger en betydligt snabbare detektion av branden än sprinkleraktivering eller 

visuell detektion. Den korta tiden som krävs för detektion, i kombination med att det i lokalen 

vistas ett begränsat antal människor som samtliga antas ha fullgod lokalkännedom, antas leda till 

ringa konsekvenser med avseende på personsäkerhet och utrymning, trots en potentiellt stor 

brand. Lagret är även i takhöjd öppet ut till butiksdelen, vilket möjliggör transport av brandgaser 

ut i butiksdelen. Således tillåts brandgaserna ventileras ut ur utrymmet på ett effektivt sätt. Detta 

medför att uppbyggnaden av ett kritiskt brandgaslager i lagerdelen kommer ta längre tid.  

Sannolikhet: Medel  Konsekvens: Medel 

 

C. Brand i diverselager 

Diverselagret befinner sig i den östra delen av lageravdelningen. Varor staplade tätt i ett trångt 

utrymme innebär stor brandbelastning och riskerar ge en snabb brandspridning. Takhöjden i 

utrymmet är låg, vilket ger hög återstrålning från brandgaslager och därmed en snabbare 

brandspridning. Den låga takhöjden i kombination med generös sprinklerinstallation antas dock 

slå ned en eventuell brand i ett tidigt skede. Precis som i den ansatta lagerbranden, vistas det i 

denna del av byggnaden endast ett litet antal människor, som samtliga är anställda och således har 

god kunskap om var närmaste utrymningsväg finns lokaliserad. I övrigt är även detta utrymme 

förbundet via tak till butiksdelen, vilket i likhet med föregående scenario ger en naturlig 

brandgasventilation. 

Sannolikhet: Medel  Konsekvens: Medel 

 

D. Brand i personalkök 

I personalrummet finns mikrovågsugn och kylskåp i vilka elfel kan ge upphov till brand. 

Möjlighet för brandspridning anses begränsad och den ringa takhöjden i kombination med 

installerade sprinklers anses kunna kontrollera och eventuellt släcka en brand i utrymmet. 

Personalavdelningen är i två plan där nedre våningen är välförsedd med utrymningsvägar. En 

brand på plan 1, som ger brandgasspridning till plan 2 via trappan, riskerar att blockera båda 

utrymningsvägarna om en anställd befinner sig i något av omklädningsrummen. Detta är ett 

scenario som anses kunna inträffa med stor sannolikhet och kan ha stora konsekvenser för 

personer som befinner sig på ovanvåningen. 

Sannolikhet: Hög  Konsekvens: Hög 
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E. Brand i restaurantkök 

I restaurantköket finns ett flertal spisar, ugnar och fritöser. För restaurantkök gäller i allmänhet 

att hög arbetsbelastning, stressad personal och oförsiktig hantering av köksmateriel. I 

kombination med dåligt rengjorda ugnar och spisfläktar, kan detta ge upphov till snabb 

brandspridning och brand med hög effektutveckling. Köket är helt öppet ut mot restaurantdelen, 

vilket riskerar ge en snabb rökspridning ut i entréhallen. I anslutning till spishällen finns ett 

koldioxidsystem, som vid brand skall utlösas av kökschefen. Rutinerna kring punktskyddet anses 

utifrån samtal med närvarande kökschef vara fullgoda. Sannolikheten för uppkomst av brand i 

storkök är alltid stor, men rapporten utreder inte det vidare då konsekvenserna gällande 

personsäkerhet antas ringa då även restauranten, utöver befintligt punktskydd, innefattas i det 

övergripande sprinklersystemet. Närheten till kundtjänst ger även möjlighet för en markant 

minskning av varseblivningstiden och därmed en tidig aktivering av utrymningslarm. 

Sannolikhet: Hög  Konsekvens: Låg 

 

F. Brand i kundtjänst 

Att utrymningslarmet endast kan kontrolleras från kundtjänst, kan få stora konsekvenser för tiden 

till aktivering av utrymningslarm. Någon form av tekniskt fel kan orsaka en brand som förhindrar 

att personal kan nå aktiveringsknappen. Kundtjänsten ligger i anslutning till huvudentrén och 

rökutveckling kan sålunda försvåra utrymning. Trots stor konsekvens anses risken låg då 

sannolikheten för att denna typ av brand skall uppstå är liten. Ständigt närvarande personal bör 

upptäcka branden i ett tidigt skede och kan påbörja släckinsats eller rapportera upptäckten vidare. 

Sannolikhet: Mycket låg  Konsekvens: Hög 
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G. Brand i butiksdelen  

Genomgående i butiken finns många varor som kan ge upphov till snabba brandförlopp med 

stor effektutveckling. Vidare består många produkter och förpackningar av plaster, som kan 

producera toxiska gaser och kraftig rökutveckling som försvårar utrymning. Att vidare utreda hur 

anlagda bränder kan påverka personsäkerheten anses vara av största vikt då både konsekvensen 

och sannolikheten för den typen av brand är stor. En anlagd brand har uppsåt att vålla så stor 

skada som möjligt, varför den med stor sannolikhet sker i lättantändliga och snabbt brinnande 

material. Brandspridning kan initialt ske i en hylla för att sedan när kraftig effektutveckling 

uppnåtts spridas vidare till närliggande hyllor via strålning. 

Med butiksdelen åsyftas hela den del av lokalen besökare har tillträde till, som är inomhus. Den 

består grovt räknat av två delar med olika takhöjd. Den lägre takhöjden ger vid brand en snabbare 

sprinkleraktivering än i den högre delen av butiken och således en lägre effekt. Dock kan 

takhöjden också spela stor roll för tid till kritiska förhållanden eftersom brandgaslagret kan tänkas 

nå kritisk höjd snabbare. Var i lokalen den dimensionerande branden placeras måste alltså 

undersökas för att se till att värsta troliga plats kan väljas. Detta genomförs genom simulering av 

brand på olika platser i butiken, för att undersöka vilken som är mest kritisk ur 

utrymningssynpunkt.  

En brand i butiksdel antas uppkomma utifrån en anlagd brand. Anlagda bränder utgjorde minst 

20 % av alla bränder i handel åren 1998 till 2004 (Hansson, 2007). Fullständig statistik för åren 

åskådliggörs i Figur 5.1. 

Sannolikhet: Hög  Konsekvens: Mycket hög 

 

 

Figur 5.1 Statistik över registrerade bränder i handel 1998-2004. (Hansson, 2007) 
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5.3 Riskmatris 

För att ge en tydlig bild av de olika riskerna som uppskattats genom den kvalitativa riskanalysen, 

åskådliggörs dessa i en riskmatris, Figur 5.2. Området längst ner till vänster representerar låg risk, 

området i mitten; medelhög risk och området uppe till höger; hög risk. 

 

Sannolikhet       

 
Mycket hög 

      

 
Hög 

Scenario A Scenario E  Scenario D Scenario G  

 
Medel 

  Scenario B 
Scenario C 

   

 
Låg 

       

 
Mycket låg 

   Scenario F   

 Mycket låg Låg Medel Hög Mycket hög Konsekvens 
Figur 5.2 Riskmatris av möjliga brandscenarier. 

 

5.4 Val av brandscenarier 

Syftet med riskmatrisen är att identifiera högriskscenarier. Då scenario D och G befinner sig i det 

röda högriskområdet står det klart att dessa båda scenarier måste studeras ingående, men även de 

tre scenarier, B, C och E, som befinner sig i det gulmarkerade området bör undersökas vidare. 

Efter överläggande anses simuleringar och beräkningar, som utförs på de båda 

högriskscenarierna, kunna tillämpas helt eller delvis även för scenarierna B, C och E. Detta då 

även dessa bränders mest kritiska inverkan ur utrymningssynpunkt, i likhet med scenario G, gäller 

butiksdelen. 

Således analyseras bränder och utrymning för Brand i butik (scenario G) och Brand i personalkök 

(scenario D). 
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5.5 Brandens placering i butiken 

Beroende på var i byggnaden brand uppstår kan utrymningsmöjligheter och kritisk tid för säker 

utrymning påverkas. Brand i anslutning till nödutgångar eller än värre, i anslutning till 

huvudentrén riskerar att förhindra eller fördröja utrymningen. Detta då ett vanligt beteende vid 

brand i okända lokaler, är att utrymma via samma dörr man kom in genom (Frantzich, 2000). 

Vidare är butiken indelad i ett antal olika avdelningar med olika takhöjd. En låg takhöjd ger 

upphov till en snabbare sprinkleraktivering, men sänker även tiden till dess att kritisk höjd hos 

brandgaslagret uppstår. 

Beträffande virkesavdelningen görs en bedömning att tiden till kritiska förhållanden är större än 

för en brand i inomhusdelen. Detta på grund av att materialen i den kalla byggavdelningen är mer 

svårantändliga och producerar en mindre toxisk mängd brandgaser, jämfört med de plaster och 

liknande material som huseras inne i den tempererade butiksdelen. Dessutom vistas här relativt få 

människor, takhöjden är stor, sprinklers är installerade och nödutgångar finns inom korta 

gångavstånd. 
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6 Brandscenario D - Brand i personalkök  
I scenariot brand i personalkök, undersöks två typer av bränder. Dels en brand som antas starta i 

köksutrustning, där löst material i köksdelen brinner. Den andra branden antas ha ett snabbare 

brandförlopp. Syftet är att se hur bränderna utvecklas och sprider brandgaser till plan två. Det 

finns då en risk att korridoren på våning två, som löper från trappan till konferensrummet 

rökfylls. I synnerhet om samtliga dörrar som vetter mot korridoren är stängda. Om ingen 

personal vistas i lokalen på en plats sådan att visuell detektion möjliggörs, kommer endast 

rökdetektorer anslutna till brandlarm ge indikation på att brand uppstått. Geometrier åskådliggörs 

i Figur 6.1 till 6.3. 

 

Figur 6.1 Personalavdelning, plan 1. Vitmarkerat område simuleras. 

 

Figur 6.2 Personalavdelning, plan 2. Vitmarkerat område simuleras. 
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Figur 6.3 Personalavdelningens geometri i Pyrosim. 

 

6.1 Effektutveckling  

För den långsammare branden antas ett elfel i köksutrustning ge upphov till en dold brand. Då 

stor del av köksartiklarna är gjorda i plast antas brandgaser med hög toxicitet och sotmängd 

kunna bildas. Den andra branden antas uppkomma av ett elfel och starta en snabb brand i en 

tänkbar personalaffektion, så som julgran eller annan tillfällig attiralj. Dessa båda bränder 

representerar respektive värsta troliga fall. 

De båda dimensionerande brändernas tillväxt beskrivs med αt2-kurvor, där det ena alfavärdet är 

0,07kW/s2 och det andra 0,012kW/s2. Värdet 0,07kW/s2 erhålls genom utvärdering av 

experimentella data och tillpassning av kurva (Bwalya, Zalok, & Hadjisophocleous, 2007). Det 

validerades därefter genom en jämförelse med litteratur som sammanställt tillväxthastigheter för 

samma typ av lokal (Staffansson, 2010). Värdet 0,012kW/s2 används enligt rekommendationer i 

litteratur (Nystedt, 2011). För båda bränder simuleras sedan sprinkleraktivering med RTI50 och 

RTI200. Aktiveringstiden beräknas med Detact QS, se Tabell 6.1.  

Tabell 6.1 Tid till sprinkleraktivering för olika effektutveckling och termisk tröghet. 

Termisk tröghet, (m·s)1/2 Tillväxthastighet, kW/s2 Aktiveringstid, s 

RTI = 50 0,012 150 

RTI = 200 0,012 220 

RTI = 50 0,07 80  

RTI = 200 0,07 120 

 

Vid de scenarier då sprinkleraktivering sker, ansätts effekten momentant sjunka till en tredjedel av 

vad den var vid tidpunkten för aktivering (Nystedt, 2011). De verifieras också senare i de utförda 

simuleringarna i FDS 5. 

Simuleringarna utfördes i två omgångar. Först simulerades de snabbt tillväxande scenarierna. En 

felaktighet begicks här och variabeln för rökpotential ansattes till 0,015 istället för 0,06. Detta 

korrigerades till andra omgången av simuleringar med den långsammare tillväxten. Hur detta 

påverkade resultaten diskuteras i 8.3.4.  
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Effektutvecklingarna för de olika bränderna åskådliggörs i Figur 6.4 

 

Figur 6.4 Effektkurvor som används vid FDS 5 simuleringar för brandscenario D. 

 

6.2 Tid till kritiska förhållanden 
Resultatet utifrån simuleringar gjorda i FDS 5 enligt indata filen i Appendix E, presenteras nedan 

i Figur 6.5 och Figur 6.6. Genom att undersöka när kritisk sikt uppnås i korridoren ovanför 

trappan kan en kritisk tid för utrymning fastslås. Ur Tabell 6.2a och 6.2b kan utläsas att kritiska 

siktförhållanden för branden med α=0,07 kW/s2 uppstår efter drygt två (RTI200) respektive 4,5 

minuter (RTI50). Figur 6.6 visar kritiska förhållanden för branden med α=0,012 kW/s2, som sker 

innan 2,5 minuter. Anledningen att simuleringarna med långsammare tillväxthastighet uppvisare 

snabbare tid till kritiska förhållanden, är att de är utförda med en högre rökpotential för branden, 

vilket diskuteras i 8.3.4.  

Det kritiska förhållandet för temperatur uppnås vid 80 ºC enligt BBR (Boverket, 2008). Vid 

RTI200 pendlar taktemperaturen runt 80 ºC under merparten av simuleringen, men det blir aldrig 

något tydligt överslag i områden där utrymmande befinner sig. I fallet för simuleringarna med den 

långsammare tillväxthastigheten blir effekten lägre och således även temperaturerna.   

Tabell 6.2a Resultat från FDS-simuleringar, snabb tillväxt. 

Tillväxthastighet, kW/s2 Termisk tröghet, (m·s)1/2 Tid till kritiska förhållanden, s 

0,07 
RTI = 50 270  

RTI = 200 140 

 

Tabell 6.2b Resultat från FDS-simuleringar, långsam tillväxt. 

Tillväxthastighet, kW/s2 Termisk tröghet, (m·s)1/2 Tid till kritiska förhållanden, s 

0,012 
RTI = 50 165 

RTI = 200 160 
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Figur 6.5 Kritisk sikt på plan 2, α=0,07. Rött område är sikt över 5 meter, blått område under 5 meter. 

 

Figur 6.6 Kritisk sikt på plan 2, α=0,012. Rött område är sikt över 5 meter, blått område under 5 meter. 

6.3 Utrymning 

En grundregel vid utrymning är att man skall ha tillgång till två stycken av varandra oberoende 

utrymningsvägar (Boverket, 2008). Detta då brand i anslutning till en nödutgång inte skall 

omöjliggöra utrymning av lokalen för alla nödutgångar. I denna lokal ligger båda 

utrymningsvägarna på ovanvåningen i närhet till varandra och det finns därmed en risk att båda 

blockeras av brandgaser, skapade vid en brand på undervåningen. Scenariot inriktar sig på en 

person/personer som befinner sig i omklädningsrummen på plan två. Detta då de antas ha en 

längre reaktions- och förflyttningstid än deras utomomklädningsrumsbefinnande diton. Detta 

antagande grundar sig i att personer har en tendens att vilja avsluta påbörjad handling (Frantzich, 

2000), exempelvis duscha klart och klä på sig. Att en person som står i duschen dessutom antas 

ha en sänkt akustisk perception till följd av strilande vatten, kan försvåra att larmsignalen 

registreras. 

6.4 Riskvärdering 
Utifrån utförda simulering och fört resonemang kring utrymningsmöjligheter, anses kritiska 

förhållanden kunna uppstå i ett skede sådant att personskador ej kan uteslutas. Därför måste 

åtgärder vidtas. 
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7 Brandscenario G - Brand i butiksdel  

I butiksdelen finns stora mängder varor av olika karaktär uppställda på stallage och hyllor. Detta 

ger en hög potentiell brandbelastning och vissa av varorna, innehållande stora delar plast och 

papper, tillåter snabb brandspridning och stor effektutveckling. Som mest, exempelvis kring 

storhelger, vistas uppemot 800 kunder i butiken samtidigt och med kundvagnar parkerade i 

gångarna är förutsättningarna för effektiv utrymning vid brandtillbud inte optimala. 

 

Figur 7.1 Schematisk skiss i vilken de båda brändernas placering åskådliggörs. Vänstra branden är i byggdelen.  

7.1 Brandens placering 

Utredande simuleringar i FDS 5 visar att brand i byggavdelningen, där det är lägre takhöjd, ger 

upphov till kritiska förhållanden i ett tidigare skede än en brand mitt i butiken. Detta trots att 

effekten är hälften så stor, då hänsyn till snabbare sprinkleraktivering tas. I denna del av butiken 

finns heller ingen brandgasventilation. 

Då branden i byggavdelningen, till vänster i Figur 7.1, anses värre ur utrymningssynpunkt utreds 

endast denna vidare och simuleras med tre dimensionerande brandscenarier. 

7.2 Effektutveckling 

Effektkurvan som används i FDS 5-simuleringarna för de tre brandscenarierna i butiken har 

antagits sådan att den ger konservativa resultat för beslutsgrundandet. 

Vid scenariot bortses brandstadiet förbrinningstid, som är tiden då branden tillväxer mycket sakta 

innan den följer en αt2-kurva (Nystedt, 2010). Utifrån experiment utförda av NRC Institute for 

Research in Construction rapport (Bwalya, Zalok, & Hadjisophocleous, 2007), uppskattas 

tillväxthastigheten för en hylla med diverse materiel till 0,07 kW/s2. Denna hylla antas motsvara 

en typisk hylla i COOP Forum. Staffansson (2010) har sammanställt tre olika rapporters 

rekommenderade tillväxtkurvor för köpcentrer. Två av dessa har rekommenderat en ”fast” 

tillväxt (0,047 kW/s2) och en rapport rekommenderar ”ultra fast” tillväxt (0,19 kW/s2). Då ovan 

nämnda anpassade tillväxtkurva på 0,07 kW/s2 ligger mellan dessa värden, får den anses 

representativ för aktuellt scenario. 
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Tiderna till sprinkleraktivering beräknas med Detact QS. Dessa verifieras också med mätdata ur 

simuleringarna i FDS 5, se Tabell 7.1. Tid till sprinkleraktivering bestämmer maximal effekt för 

respektive scenario. När sprinklern aktiveras antas fortsatt brandspridning förhindras, men 

branden tillåts fortsätta i denna effekt konstant då brand kan tänkas ske dolt i hyllorna (Nystedt, 

2011). 

Tabell 7.1 Tid till sprinkleraktivering för olika termisk tröghet. 

Termisk tröghet, 
(m·s)1/2 

Tillväxthastighet, kW/s2 Aktiveringstid 
FDS5, s 

Aktiveringstid Detact 
QS, s 

RTI = 50 0,07 98 90 

RTI = 200 0,07 145 140 

 

I den tredje simuleringen ansätts sprinklersystemet fallera och ansatt brand tillåts därför växa 

ohämmat. Simulerad tillväxthastighet är medium (0,012 kW/s2) i enlighet med rekommendationer 

(Nystedt, 2011). Denna tillväxthastighet ger upphov till effekt på 4,3 MW vid tio minuter. 

 

Figur 7.2 Effektkurvor, scenario G 
 

7.3 Tid till kritiska förhållanden 

För att bedöma tid till kritiska förhållanden analyseras resultat från simuleringar i FDS 5. 

Simuleringarna visar att endast sikten kan uppnå kritiska förhållanden under tid för utrymning. 

Resultat åskådliggörs i Tabell 7.2. 

Tabell 7.2 Tid till kritiska förhållanden för olika brandscenarier. 

Brandscenario  Tid till kritiska förhållanden m.a.p. sikt 

Sprinklad brand, RTI200 α=0,07 Uppstår ej inom simulerad tid (666 sekunder) 

Sprinklad brand, RTI50 α=0,07 Uppstår ej inom simulerad tid (666 sekunder) 

Osprinklad brand  α=0,012 Uppstår efter cirka 400 sekunder 
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Figur 7.3 Simulerade siktförhållanden vid 400 sekunder på 1,6 meters höjd vid en osprinklad brand. 

I Figur 7.3 åskådliggörs siktförhållanden på 1,6 meters höjd vid 400 sekunder. Kritiska 

förhållanden uppstår endast i byggavdelningen. I dagligvaruavdelningen är förhållandena 

fortfarande godkända för utrymning. Figurer för undersökta brandscenarier redovisas i Appendix 

F. Brandgaslagrets höjd vid olika mätpunkter, se Figur 7.3, åskådliggörs i Figur 7.4. Resultaten 

visar att brandgaslagret stabiliserar sig kring två meter, alltså ovanför kritisk nivå.  

 

Figur 7.4 Brandgaslagrets höjd för osprinklad brand på olika platser i byggdelen. 
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7.4 Tid till utrymning 

I detta avsnitt uppskattas och beräknas den totala tiden till utrymning. 

7.4.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden är den fas, som för COOP Forum är svårast att bestämma. Detta då man här 

fullständigt litar till manuell detektion för aktivering av utrymningslarm. För att kunna skapa en 

uppfattning om hur lång fasen är har sex sakkunniga brandingenjörsstudenter vid Lunds tekniska 

högskola, oberoende av varandra, gett förslag och motiverat varseblivningstid för tre olika 

scenarier: bästa fall, mest troliga fall och värsta fall. 

Genom att diskutera kring, granska och sedan föra in dessa data i @RISK, ges en uppfattning om 

hur utrymningstiden kan tänkas variera. Indata till @RISK finns i Appendix B. Antalet 

människor som vistas i butiken direkt antas korrelera mot en kortare varseblivningstid. 

Ur Figur 7.5, kan det utläsas att varseblivningsfasen, baserat på de sakkunnigas oberoende 

antaganden, varierar mellan ungefär 100 och 360 sekunder.  

 

Figur 7.5 Resultat baserat på uppskattad fördelning av indata för de fem olika sekvenserna som återfinns i Appendix B. 

7.4.2 Förberedelsetid 

Tiden från att utrymningslarm aktiverats till att personer faktiskt påbörjar utrymning baseras på 

försök gjorda i Sprucefield i Nordirland (Sandberg, 1997). Objektet som undersöktes i försöken 

anses vara en god jämförelse mot COOP Forum, då man bedriver liknande verksamhet i en 

snarlik geometri. Det görs även en jämförelse mot försök utförda vid IKEA i Älmhult (Frantzich, 

2000), som visar på en förberedelsetid mellan 15-50 sekunder med ett medelvärde på 26 

sekunder. Data för försöken visas i Tabell 7.3 och 7.4. 
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Tabell 7.3 Kort beskrivning av jämförda stormarknader. 

 

Genom videoövervakning kunde följande resultat sammanställas vid Sprucefield store: 

Tabell 7.4 Resultat av förberedelsetiden vid oannonserat utrymningsförsök vid Sprucefield store, Nordirland. 

Förberedelsetid, Sprucefield store (Sandberg, 1997) 

Ålder Medel  Max Std. avvikelse Antal 

Under 15 år  39 sekunder 47 sekunder 7 sekunder 3 (2 %) 

15-60 år  31 sekunder 87 sekunder 15 sekunder 121 (85 %) 

över 60 år  38 sekunder 71 sekunder 17 sekunder 19 (13 %) 

 

Dessa data anses representativa för undersökt verksamhet, varför de används vid beräkning av 

total utrymningstid. Resultatet från @RISK visas i Figur 7.6. Förberedelsetiden varierar här 

mellan 2 och 80 sekunder.  

 

Figur 7.6 Resultat baserat på data hämtad från oannonserade utrymningsförsök vid Sprucefield store på Nordirland 
(Sandberg, 1997). 

  

Objekt Verksamhetsyta  Antal besökare 

Sprucefield store, Nordirland ungefär 6800 m2 486 (vid försöket) 

IKEA, Älmhult 9009 m2 ungefär 330 

COOP Forum, Nyköping ungefär 6800 m2 (butiksdelen) 400 betalande per timme 
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7.4.3 Förflyttningstiden 

För att beräkna förflyttningstid används datorprogrammet Simulex. Antalet besökare i butiken 

grundar sig på statistik från COOP Forum Nyköpings stormarknadschef 3. Vid högsta 

omsättning registrerades 400 betalande kunder per timme. Då en majoritet av kunderna enligt 

uppgift har sällskap i butiken sätts det maximala antalet personer som befinner sig i byggnaden till 

ca 800 och simulerades i Simulex med 786 personer. Detta på grund av tekniska skäl i 

programmet. Även ett lägre antal personer, 187 stycken, simuleras för att se hur det påverkar 

förflyttningstiden. 

I försök utförda på IKEA (Frantzich, 2000) fastställdes att en klar majoritet av kunderna i 

varuhus väljer att utrymma via huvudentrén. Detta anammas i simuleringarna och endast de fåtal 

individer som, vid tiden då utrymningslarm aktiveras, befinner sig i direkt anslutning till annan 

nödutgång utnyttjar denna. Reaktions- och beslutstiden har i utrymningssimuleringarna inte tagits 

i åtanke då detta istället beräknats separat och adderas i efterhand. En jämförelse av tider mellan 

simuleringar för COOP Forum och IKEA-försöken åskådliggörs i Tabell 7.5.  

Tabell 7.5 In- och utdata för simuleringar i Simulex jämfört med resultat av IKEA-försöken. 

Försöksuppställning Tid till fullständig utrymning Varuhusets area [m2] 

IKEA Älmhult 330 besökare knappt tre minuter 9009 

COOP Simulex 187 besökare 68 sekunder 6800 

COOP Simulex  412 besökare 100 sekunder 6800 

COOP Simulex  786 besökare 157 sekunder 6800 

 

Som resultaten ovan visar är förflyttningstiden mellan en och tre minuter för en fullständig 

utrymning av lokalen. För att kunna samköra resultatet från förflyttningsfasen med de båda 

övriga faserna fördelas även förflyttningstiderna i @RISK. Då ingen statistik över frekvensen av 

olika kundtäthet stått att finna antas en likformig fördelning från högsta till lägsta utrymningstid 

gälla. Detta ger en fördelning av förflyttningsfasen enligt Figur 7.7 nedan: 

 

Figur 7.7 Likformig fördelning av förflyttningstiden.  

                                                 
3 Stormarknadschef Carina Petersson, COOP Forum Nyköping, Personlig Kommunikation 2011-03-01 
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7.4.4 Total utrymningstid 

Då samtliga faser beskrivs med representativa fördelningar i @RISK kan en total utrymningstid 

beräknas genom att addera dem. Viktigt att ta hänsyn till är att förflyttningsfasen och 

varseblivningsfasen påverkar varandra. Detta då exempelvis ett stort antal besökare innebär en 

lång utrymningstid, samtidigt som detektionstiden och varseblivningskedjan förkortas. För att ta 

hänsyn till detta i beräkningarna ansätts dessa båda faser korrelera negativt till 100 %. I @RISK 

tas detta i hänsyn till med en korrelationsmatris enligt Tabell 7.6 nedan. 

Tabell 7.6 Korrelationsmatris från @RISK 

Korr. Varse Förflyttning 

Varse 1 -1 

Förflyttning -1 1 
 

Resultatet av korrelationen blir en lägre förekomst av extremvärden, samtidigt som frekvensen av 

redan sannolika utrymningstider ökar. Slutligen adderas de tre faserna och en slutgiltig fördelning 

över den totala utrymningstiden beräknas. Resultatet återfinns i Figur 7.8. 

 

 

Figur 7.8 Fördelning av den totala sammanslagna utrymningstiden av COOP Forum, Nyköping. 

7.5 Riskvärdering 
För att sammanfatta resultaten kan sägas att beträffande butiksdelen är det i princip endast om 

sprinklerna fallerar som branden riskerar orsaka ett seriöst hot mot utrymning. Även om det vid 

sprinkleraktivering bildas ett tydligt brandgaslager, befinner det sig på en nivå sådan att det inte 

utgör ett hot mot utrymmande personer. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel förs först scenariospecifika diskussioner och avslutas sedan med generella 

diskussioner. 

8.1 Scenario D: Brand i personaldel 
Nedan diskuteras det kring de delar som endast berör brandscenario D. 

8.1.1 Val av brand 

Effektutvecklingen som ligger till grund för simuleringarna i FDS 5, påverkas av tiden till 

sprinkleraktivering som är framtagen ifrån Detact QS. Programmet tar inte hänsyn till 

transporttiden. Det anses dock vara försumbart då geometrin är okomplicerad och takhöjden låg. 

Då sprinkler aktiverar antas brandens effekt minska momentant till en tredjedel. Detta var 

meningen att det skulle ske i enlighet med Nysteds rekommendationer (Nystedt, 2011). Här smög 

det dock in ett fel, Nystedt rekommenderar nämligen att branden hålls konstant i en minut, för 

att därefter avta. Påverkan på simuleringarna är dock liten, då kritiska förhållanden uppstår på 

plan två ungefär samtidigt. Brandens position i personal köket tros inte påverka 

brandgasspridningen till ovanvåningen nämnvärt. Brandgasventilationen beaktas ej, detta då 

simuleringar visat att aktiveringen av brandgasventilationen sker först efter att kritiska 

förhållanden för utrymning inträffat. 

8.1.2 Resultat från simuleringar i FDS 5 

Valet av rökpotential, som nämndes i 6.1, påverkade resultaten. Ett högre värde på denna variabel 

med det snabba brandförloppet, hade gjort att kritiska förhållanden uppstått på plan 2 ännu 

tidigare.  

Då det visas att ett brandscenario med fungerade sprinklers kommer ge kritiska förhållanden 

innan utrymning är genomförd anses simuleringar av fallerande sprinklers inte kunna påvisa annat 

resultat, då dessa skulle bidra med en ännu kortare tid till kritiska förhållanden. 

8.2 Scenario G: Brand i butiksdel 
I detta kapitel diskuteras det kring de delar som endast berör brandscenario G. 

8.2.1 FDS 5 indata 

Beträffande brandens tillväxt täcks detta i avsnitt 7.2 Effektutveckling.  

Med hänsyn till butiksdelens geometri identifieras här en potentiell felkälla; approximationen att 

inga objekt som hänger ned från taket räknas med. Mestadels är det ventilationstrummor, 

armaturer samt skyltar. Dessa riskerar att bidra till nedkylning av brandgaserna och medföra en 

viss bromsande effekt på dessa, se Figur 8.1. 
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Figur 8.1 Befintliga installationer i innertak. 

Materialen i väggar och tak har valts till betong, respektive plåt under isolering, som är fallet i den 

aktuella byggnaden. Materialens egenskaper är av betydelse för simuleringarnas resultat, eftersom 

de påverkar brandgasernas avkylning.  

När geometrin till butiksdelen skapades skedde ett misstag. Avdelningen där lagret är placerat 

kapades bort. Detta trots att den egentligen är sammanbunden med butiksdelen i taket. Detta 

leder dock enbart till mer konservativa resultat för butiksdelen, eftersom hela den volym 

brandgaser som hade kunnat evakueras från butiken in till lagret, istället ansamlas i butiksdelen. 

Detta påverkar tiden till kritiska förhållanden negativt och är således konservativt. 

8.2.2 Resultat från simuleringar i FDS 5 

Utifrån simuleringar gjorda i FDS 5 för de olika bränderna i brandscenario G, kan fastslås att den 

osprinklade branden är den enda som riskerar leda till att kritiska förhållanden för utrymning 

uppstår. Genom att granska varje kriterium separat, inses att endast siktförhållandet är det som 

kan uppnå kritiska nivåer. Detta sker efter ungefär 400 sekunder. Var i butiken detta sker kan 

utläsas ur Figur 7.3. Den totala tiden för utrymning av lokalen, Figur 7.8, ger en allmän och 

genomsnittlig bild och måste i specifika fall användas med försiktighet. Genom att göra en direkt 

jämförelse av tiden för kritiska förhållanden och den totala utrymningstiden, får man ett resultat 

som ligger på gränsen för att klassas som säker utrymning. 

En sådan jämförelse riskerar dock ge en dålig bild av de verkliga förhållanden som råder, i 

synnerhet gällande varseblivningstiden. Att en person som befinner sig i närheten av branden och 

i ett tidigt skede visuellt kan detektera brandgaser och känna doften av rök, skulle ha samma 

reaktionstid som en person i andra änden av byggnaden, är ytterst orimligt. 

Utifrån detta resonemang, gällande sänkning av varseblivningstiden, anses 400 sekunder vara en 

fullt tillräcklig tid för att utrymma byggdelen.  
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8.2.3 Utrymning 

Av de tre beräknade faserna, som tillsammans utgör den totala tiden för fullständig utrymning, är 

varseblivningsfasen den som är förenad med störst osäkerheter. Samtidigt påverkar den också 

den totala tiden, i stor utsträckning eftersom den utgör ungefär 60 % av total utrymningstid.  

Genom utförd korrelation visas hur ett större antal kunder sänker detektionstiden, men att 

brandens tillväxthastighet och effekt påverkar densamma tas ej i beaktning. Att helt åsidosätta 

brandens effekt och tillväxt är dock olämpligt och självklart kommer detta påverka utfallet på ett 

sätt sådant att en snabb tillväxt ger en snabbare detektion och därmed kortare varseblivningstid. 

Trots osäkerheter i indata, anses resultatet som åskådliggör varseblivningstid, vara representativt 

för utredd miljö och befintliga förutsättningar. 

Förberedelsetiden som är helt baserad på tidigare försök utförda i liknande miljöer (Sandberg, 

1997), är den fas som anses innehålla minst osäkerhet. Samtidigt är det den parameter som med 

sina 32 av totalt 355 sekunder spelar minst roll för den totala utrymningstiden. Använd indata 

anses representativ för COOP Forum och enda sättet att få en bättre bild vore att utföra liknande 

försök på objektet i fråga. 

Beräkningar av den tredje och sista fasen, förflyttning, litar helt till Simulex och granskning av 

programmets utdata. Genom att välja lämpliga attribut för simulerade individer, samt reglera 

möjligheterna för användning av olika nödutgångar, ges en bra grunduppfattning om hur lång tid 

förflyttningsfasen kan tänkas ta. Data för personers beteende och val av utrymningsväg som stått 

att finna i tidigare utförda försök (Frantzich, 2000), anses klart tillämpbara i fallet COOP Forum. 

För att undersöka om brandens placering påverkade förflyttningstiden, simulerades ett antal 

scenarion med olika nödutgångar avstängda. När utrymning genom kassorna blockeras, så sker 

utrymningen snabbare än när samtliga utgångar finns tillgängliga. Detta beror på att de 

utrymmande skapar en jämnare fördelning på de övriga utgångarna och ingen köbildning sker vid 

kassorna. Nödutgångar blockerades även vid frysdisken och snacksavdelningen. Ingen av dessa 

simuleringar påverkade utrymningstiden nämnvärt, vilket kan ses i Tabell 8.1. 

Tabell 8.1 Utrymningstid vid blockering av olika nödutgångar till följd av brand. 

Huvudentré blockerad 786 besökare 2,5 minuter 

Östra gaveln blockerad 786 besökare 2 minuter 

Nödutgång vid frysdisk blockerad 786 besökare 2 minuter 

 

Simulex som program har dock begränsningar, framförallt i individernas vägval, vilket påverkar 

modellens tillämpbarhet i verkliga scenarier. Samtliga simuleringar som utförts i Simulex 

innehållande mer än 300 individer uppvisar köbildningar i kassorna och i vissa av gångarna 

mellan hyllorna, vilket åskådliggörs i Figur 8.2. Pilarna markerar köbildningar trots att alternativa 

vägar finns. Genom att studera simuleringarna ingående och därmed kunna fastslå icke 

verklighetstrogna vägval och gruppbeteenden, kan tiderna modifieras på ett försvarbart sätt. Vid 

val av indata till @RISK har dock de exakta tiderna använts utifrån motiveringen att de anses 

något högre än motsvarande verklig tid och därmed ger en konservativ bild av den totala 

förflyttningstiden. 
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Då många ingående parametrar är förenade med osäkerheter färgas även den totala tiden av detta. 

Fördelningen som åskådliggörs i Figur 7.8, är således inget absolut svar gällande hur lång tid en 

utrymning av lokalen tar. Utifrån använd indata anses dock sannolikhetsfördelningen över 

möjliga utrymningstider ge en ungefärlig bild av hur en verklig utrymning kan gå till och hur lång 

tid denna kan komma ta. 

8.2.4 Korrelation varseblivning - förflyttning 

För att ta hänsyn till huruvida antalet personer i butiken kan påverka tiden till manuell detektion 

görs en korrelation mellan dessa båda parametrar. I Tabell 8.2 nedan åskådliggörs resultaten av en 

känslighetsanalys som syftar till att visa hur en sådan korrelation kan påverka den simulerade 

tiden för total utrymning. Som synes eliminerar korrelationen extremvärden medan den 

genomsnittliga tiden till utrymning förblir konstant.  

 

 

Tankar gällande att personalen, då många kunder vistas i butiken, skulle vara väldigt upptagen 

och således ha en sämre förmåga att observera brand hålls i åtanke vid valet av korrelationsgrad. 

Denna sänkta perception antas dock försumbar ur ett helhetsperspektiv, då den stora andelen 

kunder torde generera en snabbare larmkedja och detektion. 

Man kan också utläsa att utan korrelation, men med 98%-percentila värden, erhålls kortare tider  

än maxvärdena för -100% korrelationen.  

# Correlation [%] Min [s] Mean [s] Max [s] std. Dev. [s] 98-percentile [s] 

I -100 254 356 474 30 417 

II -50 230 355 490 38 434 

III 0 217 355 521 45 451 

Figur 8.2 Köbildning i Simulex, samtliga nödutgångar öppna. 

Tabell 8.2 Känslighetsanalys korrelationsgrader 
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Utifrån detta resonemang och känslighetsanalys, anses att maxvärdena för -100% korrelation 

kunna vara beslutsgrundande. 

8.3 Allmänna diskussioner  
I denna del diskuteras det som berör rapporten i allmänhet och inte är specifikt knutet till ett 

brandscenario. 

8.3.1 Allmän brandsäkerhet i byggnaden 

Kvalitativa och kvantitativa analyser av möjliga brandscenarier påvisar att det befintliga 

brandskyddet på Coop överlag kan anses vara tillfredsställande. Det finns dock enkla åtgärder 

som kan förbättra brandskyddet avsevärt både ur utrymningssynpunkt och från ett ekonomiskt 

perspektiv. I nuläget finns det stora osäkerheter förenade med varseblivningsfasen, i synnerhet 

detektionstiden. Installationen av ett rökdetektorsystem skulle förbättra det övergripande 

intrycket från godkänt till mycket bra och det finns således stora fördelar förenade med 

installationen av ett sådant system.  

Byggnadens takhöjd bidrar till brandskyddet ur utrymningssynpunkt genom att erbjuda 

brandgaserna, vid brand i butiken, någonstans att ta vägen. På plussidan ligger naturligtvis även 

det väl tilltagna sprinklersystemet.  

Brandgasventilationen, hjälper dock inte till vid en utrymning. Denna typ av installation har för 

lång reaktionstid för att hinna aktivera och förlänga tid till kritiska förhållanden. Det är säkerligen 

till stor hjälp för räddningstjänst, men för att man ur utrymningssynpunkt skall kunna ta hänsyn 

till ett system av denna typ, måste aktivering ske på snabbare sätt än med nuvarande smältbläck. 

8.3.2 Scenariorymd 

De brandscenarier som valts ut och undersökts, anses vara representativa för hela byggnadens 

brandsäkerhet. Nedan förklaras varför. 

Scenario D och G, ansågs ursprungligen vara representativa för alla tänkbara scenarier i butiken. 

Denna åsikt har bestått allt eftersom arbetet fortskridit. Detta med tanke på att bränderna 

placerats i respektive del på dess mest kritiska plats. Då lagerdelen (scenario B&C) sitter ihop i 

taket med butiksdelen kan brandgaserna evakueras ur lagerdelen denna väg. Takhöjden i 

lagerdelen är högre än den i byggdelen, därför anses en brand i byggdelen vara mer kritisk. 

Vidare ligger även scenario A, E & F i butiksdelen. Alla dessa anses mindre kritiska än en brand i 

byggdelen, och täcks således in av scenario G. 

De tre bränderna som simulerades i butiken anses således vara representativa för alla värsta troliga 

och mest troliga scenarier som kan inträffa i butiksdelen. Bränderna simulerades på en kritisk plats 

med lägsta möjliga takhöjd. Det finns ingen annan plats i butiken som kan generera kortare tid till 

kritiska förhållanden. 

8.3.3 Sprinklers påverkan 

Då FDS 5 är dåligt på att simulera sprinklernas inverkan, har hänsyn till dessa tagits i valen av 

dimensionerande bränder, enligt metodik beskrivet i Verifying Fire Safety Design in Sprinklered 

Buildings (Nystedt, 2011). Denna metodik går kortfattat ut på att simuleringen sker som om 
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sprinkler inte är närvarande, men brandens effektkurva modifieras med hänsyn till sprinklernas 

påverkan. Nystedt föreslår att där branden riskerar kunna brinna relativt dold för sprinklern, hålls 

brandens stationär efter sprinklerna löst, medan den tillåts dala till 1/3 av effekten om sprinklerna 

anses kunna komma åt branden på ett bra sätt. 

Resultatet för simuleringarna blir då alltså att sprinklernas egentliga inverkan inte simuleras. Då 

en sprinkler löser över en brand i verkligheten, skapas avkylning och mycket turbulens. Detta 

medför att brandgaser och luft blandas om i större utsträckning och sikten riskerar försämras 

lokalt i brandens närhet. Detta riskerar också att minska brandgasernas stigkraft på grund av lägre 

temperatur. 

Det finns dock forskning (Lougheed, McCartney, & Taber, 2000) som tyder på att det vid mer 

kraftfulla bränder endast är i just brandens närhet som omblandningen sker. Vid lite större 

avstånd från branden återfår brandgaserna sin stigkraft tack vare deras fortfarande höga 

temperatur. Rapporten beskriver att det är först när branden blivit nedkämpad av sprinklerna 

som brandgaserna blir tillräckligt svala för tappa stigkraft även på avstånd från branden. Således 

kan simuleringarna anses rimliga, åtminstone på avstånd från brandhärden. 

8.3.4 Rökpotential 

Brandens rökpotential baseras på Selecting design fires (Staffansson, 2010), som föreslår värdet 0,06 

för köpcentrum. Värdet valideras genom Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings 

(Nystedt, 2011), som föreslår 0,02 för ”severe fires”. 0,06 borde således ligga på den konservativa 

sidan av spektrumet. 

8.3.5 Mesh 

Då denna geometri är i sammanhanget stor, är tillgänglig datorkraft begränsande för hur ”bra” 

resultaten kan bli. Här används en kubisk mesh med sidorna 1 dm kring branden, samt 2 dm i 

resterande geometri, det totala antalet celler uppgår till nästan 5 miljoner. Det är inte praktiskt 

möjligt att öka antalet celler - om sidorna på cellerna halveras skulle antalet celler öka till ~ 40 

miljoner, vilket medför orimliga simuleringstider. 

Följaktligen kommer simuleringen inte generera perfekta resultat i det avseendet att turbulenta 

rörelser i brandgaserna inte kommer simuleras i finare upplösning än 2 dm. Det betyder dock inte 

nödvändigtvis att resultaten inte går att använda. För att simulera varje turbulent rörelse i gaserna, 

skulle krävas en cellstorlek med sidorna i storleksordningen 0,001 mm. Detta är naturligtvis 

uteslutet, och dessutom heller inte nödvändigt. FDS 5 fungerar nämligen på så vis att de 

turbulenta rörelser som inträffar inuti cellerna, som alltså är för små för meshen och programmet 

att simulera, representeras ändå med hjälp av empiriska modeller. Programmet skall därmed klara 

av att beräkna brandgasernas avkylning och annat som bestämmer brandgasernas stigkraft. I 

geometrier som denna när ett tämligen tydligt brandgaslager bildas, anser vi att programmet ger 

accepterbara resultat för att beräkna rökfyllnadsgraden.  
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9 Åtgärdsförslag 
Nedan presenteras de åtgärdsförslag som skall, eller bör, genomföras. Ur ett kostnad/nytto-

perspektiv anses det vara väl motiverat att genomföra samtliga åtgärdsförslag. 

9.1 Sammanfattning åtgärdsförslag 
Åtgärder som skall genomföras 

 Förbättrat Systematiskt Brandskyddsarbete  

 Installation av branddörr till personalmatsalen.  

 Takhängda plakat får inte blockera utrymningsskyltar.  

Åtgärder som bör genomföras 

 Installation av ett sprinkleraktiverat utrymningslarm eller ett rökdetektoraktiverat 

utrymningslarm. 

 Utbyte av samtliga sprinklerbulber i byggnaden till bulber med RTI-värde 50. 

9.2 Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), skall alla verksamhetsutövare utföra 

systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att man kontinuerligt utbildar personal, 

underhåller tekniska system som sprinkler och ventilation samt ser till att lokalen har ett skäligt 

brandskydd. I objektets fall är fastighetsägaren ansvarig för underhållet av de tekniska systemen, 

medan COOP är ansvariga för utbildningen av personal.  

De tekniska systemen underhålls enligt schemat som presenteras i Appendix G. En inspektion av 

brandskyddspärmen under platsbesöket bekräftade att dessa kontroller genomfördes enligt 

schemat. 

Brandskyddsutbildningen av personal sker som en del av introduktionen till nyanställda. Utöver 

denna skall utrymningsövningar genomföras en (1) gång om året. Efterfrågningar bland 

personalen visade dock att dessa riktlinjer inte efterföljs i dagsläget och många är osäkra på sin 

roll vid en utrymning. Bristen på automatisk detektion har motiverats med att personalens 

möjlighet att hjälpa till vid utrymningen kompenserar för den senare varseblivningen, något som 

förutsätter att all personal är säker i sitt agerande och kan utföra sina ansvarsuppgifter på ett 

korrekt sätt. 

Dagens systematiska brandskyddsarbete har en bra teoretisk grund men den praktiska 

implementeringen måste förbättras då den är en viktig del av brandskyddet. Den framtida 

brandskyddsutbildningen bör utformas så att den är lättare att komma ihåg för de nyanställda. 

Uppföljningen och kontrolleringen av personalens kunskaper måste också förbättras, lämpligtvis 

genom att öka frekvensen på övningarna. Man bör även se till att personal som flyttar mellan 

avdelningar får kunskap om sina förändrade ansvarsuppgifter, t ex genom korta checklistor 

placerade vid avdelningarna.  

9.3 Branddörr 

För att förhindra brandgasspridning mellan våningsplanen skall en branddörr installeras i lägst 
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brandklass E15. Helst i anslutning till trappan, men av byggnadstekniska skäl och ur 

bekvämlighetssynpunkt anses en dörr som avgränsar köket från övriga personaldelar ge ett 

tillfredställande skydd. Detta då en köksbrand anses vara det klart troligaste scenariot. Att 

installera en dörr som ständigt står i stängt läge och därför måste öppnas var gång personal stiger 

in i matsalen, kan vara frustrerande och riskerar leda till att dörren ställs upp permanent och 

därmed förlorar sin effekt. Genom att istället ha en dörr uppställd via magnetlås, som stänger 

dörren vid aktivering av en ansluten detektor, kan dessa problem kringgås, samtidigt som adekvat 

brandskydd uppnås. 

9.4 Automatiskt utrymningslarm 
Vid beräkningarna av den totala utrymningstiden, påvisas att utrymning med stor sannolikhet kan 

genomföras utan ett automatiskt detektionssystem. Då det dock är relativt stora osäkerheter 

inblandade i dessa beräkningar och man på ett billigt sätt bör kunna installera det 

sprinkleraktiverade systemet, anses nytta/kostnaden med installationen vara väl motiverat. Ett 

ytterligare något bättre system är det rökdetektoraktiverade. Installationen av ett sådant system 

antas dock bli mer kostsam.  

Vid beräkningarna av den totala utrymningstiden, påvisas att varseblivningsfasen då automatiskt 

utrymningslarm saknas, utgör större delen av den totala tiden för utrymning. Vid installation av 

ett automatiskt utrymningslarm, kan varseblivningstiden sänkas markant.  

9.4.1 Sprinkleraktiverat utrymningslarm 

Då i princip all utrustning för detta system redan är installerat, bör man på ett enkelt och billigt 

sätt kunna ansluta det till utrymningslarmet. I dagsläget blir räddningstjänsten automatiskt larmad 

vid sprinkleraktivering, det enda som återstår är att även koppla detta system till 

utrymningslarmet i butiken. 

Vid aktivering av sprinkler bör utrymningslarmet genast aktiveras. Detta eftersom 

aktiveringstiden för sprinklers är längre än för rökdetektorer och det är föga troligt med fellarm. 

Vid en eventuell aktivering av ett sprinklerhuvud antas det vara nödvändigt att evakuera butiken. 

Beroende på hur systemet är utformat finns dock en viss risk för att om sprinklerna fallerar, gör 

även utrymningslarmet det. Om larmet reagerar på tryckfallet som inträffar när sprinklerbulben 

initialt går sönder vid aktivering, minimeras denna risk. 

9.4.2 Rökdetektoraktiverat utrymningslarm 

Ett bättre, men antagligen mycket dyrare system än det sprinkleraktiverade, är det 

rökdetektoraktiverade utrymningslarmet. 

Befintlig forskning har visat att vid bränder som följer en αt2-kurva, kan aktiveringstiden för en 

rökdetektor sättas till 0. I verkliga brandscenarier förekommer oftast en förbrinningstid, som 

trots sin låga effekt, anses tillräcklig för att aktivera detektorn. Således antas detektion ske 

samtidigt som effektkurvan för dimensionerad brand tar sin början (Nystedt, 2011). 

Att koppla detektorerna till ett automatiskt utrymningslarm och således utrymma hela butiken vid 

första tecken på brand, kan visa sig överambitiöst och kostsamt då fellarm kan förekomma.  



Brandteknisk riskvärdering av COOP Forum Nyköping 

 

 

44 
 

Vi föreslår därför ett att rökdetektorsystem med diskret förmeddelande. Förmeddelandet ger 

personal tid att förbereda sig och förflytta sig till sina respektive ansvarsområden. Om 

förmeddelande kvitteras av ansvarig person i kundtjänsten inom en förbestämd tid, exempelvis 

två minuter, går ej larmet. Vid ett skarpt larm aktiveras således det brandlarmet inom maximalt 

två minuter och utrymning påbörjas. Vid ett bekräftat falsklarm stängs förmeddelandet av och 

personalen återgår till sina ordinarie arbetsuppgifter. Installation av ett automatiskt brandlarm, 

skulle enligt ovanstående resonemang kunna minska varseblivningstiden till maximalt två 

minuter. Detta står att jämföras med nuvarande varseblivningstid som uppskattats till maximalt 

ca sex minuter. 

För att ytterligare minimera förekomsten av fellarm kan ett tvådetektorberoende system 

installeras, där först detektion av ett andra don leder till aktivering av det allmänna 

utrymningslarmet i hela butiken samt larmar räddningstjänst. Detta då det är föga troligt att två 

detektorer felfungerar vid samma tillfälle. Ett system av denna karaktär anses sänka 

varseblivningstiden, speciellt vid stora effektutvecklingar.  

9.5 Byte av sprinklerbulber 

Fastighetsägaren nämnde vid tiden för besöket att pengar för byte av sprinklerbulber har 

budgeterats. I jämförelsen av effektkurvor, se Figur 6.4, för samma brand med olika RTI-värden, 

åskådliggörs tydligt vilken inverkan ett sådant byte har på möjligheten att begränsa och släcka 

brand. Uppgradering av befintliga sprinklerbulber bör genomföras snarast, för att ge ytterligare 

säkerhetsmarginal gällande utrymning och personsäkerhet, men även minska omfattningen av 

ekonomiska skador. Bytet av sprinklerbulber kommer även gynna aktiveringstiderna för 

utrymningslarmet. 
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Appendix A – Datorprogram 

A.1 Simulex 
Simulex används för att simulera utrymning i byggnader och beräkna utrymningstiden för 

människor och grupper i byggnaden. Simulex utgår från en ritning, ofta CAD-format, över 

lokalen och användaren definierar vilka utgångar som skall användas vid simuleringen. När 

utgångarna placerats ritar programmet avståndskartor i lokalen för de människor som är 

utplacerade i byggnaden. Beroende på var i lokalen personer befinner sig, säger programmet åt 

dem i vilken riktning de ska röra sig för att nå sin närmaste (användbara)utgång. Programmet tar 

hänsyn till att individerna påverkar varandra, genom att minska gånghastigheten ytterligare när 

det närmar sig andra individer. I Simulex kan även beteende bestämmas, till exempel att en grupp 

individer endast utrymmer genom huvudentrén istället för närmaste nödutgång. Dessutom finns 

det olika grupperingar av människor förprogrammerade i programmet. Några exempel är barn, 

äldre och kontorspersonal. De olika grupperna har olika fördefinierade gånghastigheter, 

reaktionstider och kroppsstorlek som är baserade på riktiga utrymningsexperiment. Dessa 

grupper kan även väljas av användaren till att representera en speciell typ av individ eller grupper i 

olika miljöer, till exempel skolor(barn) eller köpcentrum(kundvagnar) som påverkar individernas 

egenskaper. Reaktionstiderna är normalt ett medelvärde med en standardavvikelse, för att 

rekonstruera olikheter mellan individer. Reaktionstiderna kan dock ändras manuellt.  

Simulex behandlar utrymning som ett flödesproblem, med trängsel i vissa trånga passager. Vad 

programmet dock inte tar hänsyn till är individuella beteenden och reaktioner, så som att grupper 

som känner varandra oftast lämnar lokalen tillsammans och att folk oftast utrymmer genom 

samma väg de kom in. Det är därför viktigt att försöka justera dessa data manuellt för att de 

bättre ska representera verkligheten. Vidare kan det även bli orealistisk köbildning vid skarpa 

hörn då avståndskartorna programmerar varje individ att ta den närmaste vägen till den förvalda 

utgången. Då andra individer kommer i vägen väljer personerna i Simulex att vänta istället för att 

passera på utsidan eller välja en snabbare väg. För mer information om programmet och dess 

begränsningar, se (Frantzich, Nilsson, & Eriksson, 2007) 

A.2 FDS 5  
FDS 5 är program utgivet av National Institute of Standards and Technology, i USA. 

Programmet använder Computational Fluid Dynamics-modeller för att simulera brandförlopp. 

Ekvationerna som ingår bygger på Navier-Stokes ekvationer om massans och rörelsemängdens 

bevarande. Programmet delar in geometrin som skall beräknas i ett stort antal mindre 

kontrollvolymer där förhållanden är homogena. Ju fler kontrollvolymer som ingår, desto mer 

realistisk blir simuleringen. Fler kontrollvolymer innebär dock att mängden datakraft som behövs 

ökar. Som exempel kan nämnas att om kontrollvolymer minskas till hälften, så tar det 16 gånger 

längre tid att utföra simuleringen. 

Innebörden blir att simulering endast kommer gestalta verkligheten till antalet celler som den 

tillgängliga datakraften tillåter. Dessutom kan FDS 5 bara hantera enkla geometrier med räta 
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vinklar som ligger i linje med cellerna och därför måste alla objekt inom volymen approximeras 

till block.  

För mer information om programmet och dess antaganden, se Fire Dynamics Simulator (Version 5) 

Technical Reference Guide Volume 2: Verification (McDermott, McGrattan, Hostikka, & Floyd, 2010) 

och Fire Dynamics Simulator (Version 5) Technical Reference Guide Volume 3: Validation (McDermott, 

McGrattan, Hostikka, & Floyd, 2010) 

A.3 Detact QS 
Detact QS är ett program för att beräkna aktiveringstid för värmedetektorer och sprinklerbulber. 

Ekvationerna för värme och hastighet i takstrålar beskrivs i Enclosure Fire Dynamics (Karlsson 

& James, 2000).  

Ingående variabler är:  

Det radiella avståndet mellan detektor/sprinkler och branden  

 Takhöjd  

 Rumstemperatur  

 Brandens tillväxthastighet 

 Detektor/sprinklers RTI-värde 

RTI-värdet bestäms av den termiska trögheten, dvs. den tid det tar att värma upp 

detektorn/sprinklerbulben till dess aktiveringstemperatur. Detact QS tar ingen hänsyn till 

värmeöverföring till taket eller takets geometri, vilket kan påverka resultatet.  

A.4 @RISK 
Programmet @RISK används för att beräkna fortplantingen av osäkerheter för numeriska 

värden. Monte Carlo-simuleringar plockar slumpmässigt olika värden, utifrån de variabler och 

fördelningar som användaren själv har definierat. Dessa simuleringar utförs ett antal tusen gånger 

och resultaten av samtliga presenteras sedan i ett diagram, där man kan avläsa medelvärde, 

standardavvikelse samt min- och maxvärde. Med hjälp av en känslighetsanalys kan man även 

åskådligöra vilken faktor som påverkar osäkerheten mest, för att kunna prioritera var man bör 

lägga sina resurser. 
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Appendix B – @RISK Scenario G  

B.1 Varseblivningstid 
För att kunna göra en representativ fördelning av varseblivningstiden delas fasen upp i fem 

sekvenser. 

A. Detektion 

B. Beslut att larma (kund) 

C. Kund söker personal 

D. Beslut och inrapportering av larm (personal) 

E. Tid till larm aktiveras (kundtjänst) 

Indata och fördelningar för de fem olika sekvenserna åskådliggörs i Tabell B.1-B.5 nedan: 

Tabell B.1 Sekvens A                                                                   Tabell B.2 Sekvens B 

Sekvens A  Sekvens B 

Bästa =RiskTriang(15;30;40)  Bästa 0 

Mest troliga =RiskTriang(35;45;60)  Mest troliga =RiskTriang(15;25;35) 

Värsta =RiskTriang(120;130;150)  Värsta =RiskTriang(60;90;100) 

 

Tabell B.3 Sekvens C                                                                   Tabell B.4 Sekvens D 

Sekvens C  Sekvens D 

Bästa 0  Bästa =RiskTriang(10;20;30) 

Mest troliga =RiskTriang(30;45;60)  Mest troliga =RiskTriang(20;40;60) 

Värsta =RiskTriang(50;60;70)  Värsta =RiskTriang(30;60;120) 

 

Tabell B.5 Sekvens E 

Sekvens E 

Bästa =RiskTriang(10;15;20) 

Mest troliga =RiskTriang(20;25;30) 

Värsta =RiskTriang(25;35;45) 

 

Genom att göra ytterligare triangelfördelningar utifrån resultaten i respektive sekvens ges fem 

slutgiltiga fördelningar. Dessa adderas sedan till varandra, varpå de görs till en ”output” för att ge 

en total tid för varseblivningsfasen. Resultatet av 10000 iterationer av Monte Carlo-typ 

åskådliggörs i Figur B.1 nedan: 



Brandteknisk riskvärdering av COOP Forum Nyköping 

 

 

IV 
 

 

Figur B.1 Varseblivningstid, scenario G 

B.2 Förberedelsetid 
Genom videoövervakning kunde följande resultat, Tabell B.6, sammanställas vid Sprucefield 

store: 

Tabell B.6 Resultat av försök utförda vid Sprucefield store, Nordirland. 

Förberedelsetid, Sprucefield store (Sandberg, 1997) 

Ålder Medel  Max Std. avvikelse Antal 

Under 15 år  39 sekunder 47 sekunder 7 sekunder 3 (2 %) 

15-60 år  31 sekunder 87 sekunder 15 sekunder 121 (85 %) 

över 60 år  38 sekunder 71 sekunder 17 sekunder 19 (13 %) 

 

Dessa data anses representativa för undersökt verksamhet, varför de används vid beräkning av 

total utrymningstid. 

För att kunna samköra dessa data med övriga två utrymningsfaser förs de in i @RISK och 

fördelas enligt nedanstående: 

 

 

För att undvika uppkomst av negativa tider eller tider som överstiger maxvärdet från 

utrymningsförsöken trunkeras indata från noll till maxvärdet. Resultatet av fördelningarna 

åskådliggörs i Figur B.2. 

Indata förberedelsetid @RISK 

A =RiskNormal(39;7;RiskTruncate(0;47))  Output (10000 iterationer, Monte Carlo) 

B =RiskNormal(31;15;RiskTruncate(0;87)) =RiskOutput+(”A”*0.02+”B”*0.85+”C”*0.13) 

C =RiskNormal(38;17;RiskTruncate(0;71))  

Tabell B.7 Indata förberedelsetid. Baserat på fördelningar från Sprucefield store. 
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Figur B.2 – Resultat av 10000 iterationer baserat på data hämtad från oannonserade utrymningsförsök vid Sprucefield 
store på Nordirland (Sandberg, 1997). 

B.3 Förflyttningstid 
Då ingen statistik över frekvensen av olika kundtäthet stått att finna antas en likformig fördelning 

från högsta till lägsta utrymningstid gälla enligt @RISK-kommandot ”=RiskUniform(68;157)”. 
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Appendix C – In- och utdata Simulex 
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C.1 Indata för samtliga simuleringar: 

 90 % av kunderna går ut genom huvudentrén 

 Samtliga personer som befinner sig i butiksdelen sätts till ”Shoppers” 

 Samtliga personer som befinner i lageravdelningen sätts till ”Office staff” 
 
Number of Floors = 2 
Number of Staircases = 1 
Number of Exits = 15 
Number of Links = 2 
Number of People = 187 
nedre plan (DXF file: Coop-vaning1l...dxf ) (Size: 207.657,68.530 metres) 
Number of People Initially in This Floor = 187 
Länk nere : (193.00,60.60 m), 180.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Trappa personalrum 
Entre bygg : (64.15,5.95 m), -90.00 degrees, 2.00 m wide 
Ex Bygg : (82.65,5.95 m), -90.00 degrees, 1.80 m wide 
Ex Retur : (97.72,5.43 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 
Ex Kök : (100.80,5.43 m), -90.00 degrees, 0.80 m wide 
Ex Restaurant : (109.85,5.43 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 
Huvudentre : (124.30,5.78 m), -90.00 degrees, 2.00 m wide 
Ex Kylavdelning : (172.68,5.80 m), -90.00 degrees, 1.80 m wide 
Ex lager : (196.63,24.78 m), 0.00 degrees, 1.00 m wide 
Ex Lastbrygga : (196.65,37.85 m), 0.00 degrees, 2.10 m wide 
Ex Personalavd. : (196.63,57.58 m), 0.00 degrees, 2.10 m wide 
Ex Fruktavd. : (157.13,68.17 m), 90.00 degrees, 1.80 m wide 
Ex snacksavd. : (122.93,68.15 m), 90.00 degrees, 1.80 m wide 
Ex Leksaksavd. : (101.63,68.15 m), 90.00 degrees, 1.80 m wide 
Ex Skoavd. : (81.55,54.35 m), 90.00 degrees, 1.80 m wide 
Ex BaksidaBygg : (32.38,52.95 m), 109.98 degrees, 2.00 m wide 
Övre plan (DXF file: Coop-vaning2.dxf ) (Size: 27.232,10.133 metres) 
Number of People Initially in This Floor = 0 
Övre länk : (12.23,2.38 m), 0.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Trappa personalrum 
Trappa personalrum (Size: 1.200,8.000 metres) 
Number of People Initially in This Stair = 0 
Länk nere : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.00 m wide, connected to nedre plan  
Övre länk : (0.57,8.00 m), 90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Övre plan 
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C.2 Utdata Simulex 
 
Tabell C.1 Utdata Simulex. 187 personer. 

Förflyttningstid och val av utgång, 187 kunder 

Tid Huvudentré Byggentré Ex. Frukt Ex. Snacks Ex. Leksak Ex. Skor Totalt 

5 0 0 2 3 2 0 7 

10 0 0 7 3 4 0 14 

15 0 0 2 4 5 1 12 

20 3 1 3 2 - 0 9 

25 10 0 1 1 - 1 13 

30 11 0 - - - 5 16 

35 14 1 - - - - 15 

40 14 4 - - - - 18 

45 13 6 - - - - 19 

50 16 3 - - - - 19 

55 15 0 - - - - 15 

60 14 1 - - - - 15 

65 13 - - - - - 13 

70 2 - - - - - 2 

SUMMA 125 19 15 13 11 7 187 

 

 

Tabell C.2 utdata Simulex. 412 personer. 

Förflyttningstid och val av utgång, 412 kunder 

Tid Huvudentré Byggentré Ex. Frukt Ex. Snacks Ex. Leksak Ex. Skor Totalt 

5 0 0 2 3 2 0 7 

10 0 0 7 6 6 1 20 

15 1 0 10 5 7 2 25 

20 4 1 6 4 2 0 17 

25 12 3 2 4 - 1 22 

30 13 10 - 1 - 2 26 

35 15 12 - - - - 27 

40 19 11 - - - - 30 

45 18 7 - - - - 25 

50 16 10 - - - - 26 

55 17 8 - - - - 25 

60 21 9 - - - - 30 

65 18 8 - - - - 26 

70 19 1 - - - - 20 

75 19 - - - - - 19 

80 16 - - - - - 16 

85 18 - - - - - 18 

90 15 - - - - - 15 

95 10 - - - - - 10 

100 7 - - - - - 7 

105 1 - - - - - 1 

SUMMA 259 80 27 23 17 6 412 
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Tabell C.3 Utdata Simulex. 786 personer. 

Förflyttningstid och val av utgång, 786 kunder 

Tid Huvudentré Byggentré Ex. Frukt Ex. Snacks Ex. Leksak Ex. Skor Totalt 

5 0 0 1 4 3 1 9 

10 0 0 10 10 9 4 33 

15 2 0 11 10 13 4 40 

20 9 2 15 17 13 4 60 

25 13 7 15 12 2 - 49 

30 16 14 9 6 - - 45 

35 15 9 - 1 - - 25 

40 19 20 - - - - 39 

45 18 17 - - - - 35 

50 18 12 - - - - 30 

55 19 12 - - - - 31 

60 18 9 - - - - 27 

65 17 9 - - - - 26 

70 20 9 - - - - 29 

75 17 9 - - - - 26 

80 20 8 - - - - 28 

85 18 2 - - - - 20 

90 17 - - - - - 17 

95 20 - - - - - 20 

100 20 - - - - - 20 

105 20 - - - - - 20 

110 19 - - - - - 19 

115 19 - - - - - 19 

120 18 - - - - - 18 

125 18 - - - - - 18 

130 17 - - - - - 17 

135 16 - - - - - 16 

140 17 - - - - - 17 

145 15 - - - - - 15 

150 8 - - - - - 8 

155 7 - - - - - 7 

160 3 - - - - - 3 

SUMMA 473 139 61 60 40 13 786 
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Appendix D – Indata Detact QS 
 

Samtliga bränder antas befinna sig 1 meter över golvnivå 

 
Indata för Scenario G, brand placerad mitt i butiken, α=0,07 
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Indata för Scenario G, Brand i byggavdelning, α=0,07 
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Indata för Scenario D, Brand i personalavdelning, α=0,012 
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Appendix E - Indata FDS 5 

Scenario D: Brand i personalrum: 
lilla2.fds 
Generated by PyroSim - Version 2010.1.0928 
2011-mar-15 17:54:28 
&HEAD CHID='lilla2'/ 
&TIME T_END=600.00/ 
&DUMP RENDER_FILE='lilla2.ge1', DT_BNDF=5.00, DT_PL3D=2.00, DT_RESTART=300.00, WRITE_XYZ=.TRUE./ 
 
&MESH ID='MESH', IJK=144,52,56, XB=146.00,153.20,50.20,52.80,0.00,2.80/ 
&MESH ID='MESH02', IJK=234,46,56, XB=141.50,153.20,47.90,50.20,0.00,2.80/ 
&MESH ID='MESH03', IJK=92,58,110, XB=138.50,143.10,45.00,47.90,0.00,5.50/ 
&MESH ID='MESH04', IJK=107,47,52, XB=133.15,138.50,45.00,47.35,2.90,5.50/ 
&MESH ID='MESH05', IJK=106,36,52, XB=141.50,146.80,47.90,49.70,2.90,5.50/ 
 
&REAC ID='HEPTANE', 
      FYI='NIST NRC FDS 5 Validation', 
      C=7.00, 
      H=16.00, 
      O=0.00, 
      N=0.00, 
      CO_YIELD=6.0000000E-003, 
      SOOT_YIELD=0.0150/ 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.80, 
      DENSITY=2.2800000E003/ 
&MATL ID='GYPSUM', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.09, 
      CONDUCTIVITY=0.1700, 
      DENSITY=930.00/ 
 
&SURF ID='Concrete', 
      RGB=146,202,166, 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      THICKNESS(1)=0.3000/ 
&SURF ID='Gips-betong', 
      RGB=146,202,166, 
      MATL_ID(1,1)='GYPSUM', 
      MATL_ID(2,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.00, 
      THICKNESS(1:2)=0.0400,0.2000/ 

BURNER SETTINGS FOR RTI 50, α=0,07(Note: Only one burner). 
&SURF ID='0-448kW, 150kW@0,5m2', 
COLOR='RED', 
HRRPUA=1.0000000E003, 
RAMP_Q='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='0-448kW, 150kW@0,5m2_RAMP_Q', T=81.00, F=0.3000/ 

 

BURNER SETTINGS FOR RTI 200 α=0,07  (Note: two burners to accout for HRRPUA properly). 
&SURF ID='0-500kW, 360kW@0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.1260/ 
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&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=85.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=86.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=120.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW, 360kW@0,5m2_RAMP_Q', T=121.00, F=0.72/ 
&SURF ID='500-1070kW @ 2m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=535.00, 
      RAMP_Q='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=85.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=86.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=90.00, F=0.57/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=100.00, F=0.70/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=110.00, F=0.85/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=120.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='500-1070kW @ 2m2_RAMP_Q', T=121.00, F=0.00/ 

 

BURNER SETTINGS FOR RTI50, α=0,012 (Note: only one burner) 
&SURF ID='0-270, 90 kW @0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=9.6000000E-003/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0384/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0864/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.1536/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=100.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=120.00, F=0.3456/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=140.00, F=0.4704/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=150.00, F=0.55/ 
&RAMP ID='0-270, 90 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=151.00, F=0.1840/ 

 

BURNER SETTINGS FOR RTI200, α=0,012 (Note: one burner) 
&SURF ID='0-580, 193 kW @0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=9.6000000E-003/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0384/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0864/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.1536/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=100.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=120.00, F=0.3456/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=140.00, F=0.4704/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=160.00, F=0.61/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=180.00, F=0.78/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=200.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=220.00, F=1.18/ 
&RAMP ID='0-580, 193 kW @0,5m2_RAMP_Q', T=223.00, F=0.3860/ 

 

BURNER SETTINGS FOR UNLIMITED GROWTH, α=0,012 (Note: Two burners) 
&SURF ID='0-500kW @0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=9.6000000E-003/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0384/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0864/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.1536/ 
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&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=100.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=120.00, F=0.3456/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=140.00, F=0.4704/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=160.00, F=0.61/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=180.00, F=0.78/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=200.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='0-500kW @0,5m2_RAMP_Q', T=201.00, F=0.00/ 
&SURF ID='500kW--- @ 2m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=500.00, 
      RAMP_Q='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=200.00, F=0.4800/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=201.00, F=0.58/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=220.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=240.00, F=0.81/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=260.00, F=0.94/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=280.00, F=1.08/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=300.00, F=1.22/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=320.00, F=1.39/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=340.00, F=1.56/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=360.00, F=1.73/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=380.00, F=1.92/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=400.00, F=2.12/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=420.00, F=2.32/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=440.00, F=2.54/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=460.00, F=2.76/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=480.00, F=3.00/ 
&RAMP ID='500kW--- @ 2m2_RAMP_Q', T=500.00, F=3.25/ 

 
&PROP ID='RTI200', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00, 
      RTI=200.00/ 
&PROP ID='RTI50', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00, 
      RTI=50.00/ 
&DEVC ID='LAYER->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=136.15,136.15,46.30,46.30,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=136.15,136.15,46.30,46.30,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=136.15,136.15,46.30,46.30,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER02->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=149.75,149.75,49.90,49.90,8.8817842E-016,2.70/ 
&DEVC ID='LAYER02->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=149.75,149.75,49.90,49.90,8.8817842E-016,2.70/ 
&DEVC ID='LAYER02->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=149.75,149.75,49.90,49.90,8.8817842E-016,2.70/ 
&DEVC ID='LAYER03->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=142.25,142.25,46.65,46.65,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER03->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=142.25,142.25,46.65,46.65,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER03->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=142.25,142.25,46.65,46.65,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER04->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=142.30,142.30,47.85,47.85,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER04->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=142.30,142.30,47.85,47.85,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER04->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=142.30,142.30,47.85,47.85,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER05->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=145.30,145.30,48.80,48.80,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER05->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=145.30,145.30,48.80,48.80,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='LAYER05->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=145.30,145.30,48.80,48.80,3.00,5.40/ 
&DEVC ID='RTI200', PROP_ID='RTI200', XYZ=148.35,51.62,2.60/ 
&DEVC ID='RTI20002', PROP_ID='RTI200', XYZ=147.85,51.62,2.60/ 
&DEVC ID='RTI20003', PROP_ID='RTI200', XYZ=148.35,52.07,2.60/ 
&DEVC ID='RTI50', PROP_ID='RTI50', XYZ=148.35,51.62,2.60/ 
&DEVC ID='RTI5002', PROP_ID='RTI50', XYZ=147.85,51.62,2.60/ 
&DEVC ID='RTI5003', PROP_ID='RTI50', XYZ=148.35,52.07,2.60/ 
 
&OBST XB=138.68,143.00,45.00,45.07,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=139.91,139.98,46.00,47.33,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=146.00,153.20,52.75,52.83,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=153.15,153.23,47.90,52.75,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,143.08,45.00,47.95,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=146.75,146.82,47.88,49.69,3.00,5.40, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,143.45,48.52,48.60,3.00,5.40, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.31,141.38,45.00,46.10,3.00,5.40, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=133.16,143.09,45.00,47.35,2.69,3.01, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=141.53,143.11,47.33,50.15,2.69,3.01, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=143.10,153.25,47.87,50.16,2.69,3.01, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=146.00,153.24,50.15,52.82,2.69,3.01, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=133.16,143.09,45.00,47.35,5.39,5.50, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=141.54,143.11,47.33,49.69,5.39,5.50, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=143.09,146.81,47.87,49.67,5.39,5.50, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Gips-betong'/ Obstruction 
&OBST XB=138.50,138.90,45.00,46.10,0.00,2.85, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 



Brandteknisk riskvärdering av COOP Forum Nyköping 

 

 

XVIII 
 

&OBST XB=138.90,139.30,45.00,46.10,0.00,2.50, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=139.30,139.70,45.00,46.10,0.00,2.10, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=139.70,140.05,45.00,46.10,0.00,1.60, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=140.05,140.40,45.00,46.10,0.00,1.10, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=140.40,140.75,45.00,46.10,0.00,0.60, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=140.75,141.05,45.00,46.10,0.00,0.3000, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=138.50,141.55,47.30,47.90,0.00,5.60, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=141.35,143.10,45.00,46.05,2.70,5.60, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=138.50,140.00,46.00,47.35,0.00,2.80, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=133.15,133.20,45.05,47.30,3.00,5.40, SURF_ID6='INERT','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=133.15,138.50,45.00,45.05,3.00,5.40, SURF_ID6='INERT','INERT','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=133.15,138.50,47.30,47.35,3.00,5.40, SURF_ID6='INERT','INERT','Concrete','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=137.15,138.50,45.05,45.10,3.00,5.40, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.50,141.60,47.90,49.00,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.55,141.60,49.00,50.05,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.55,146.05,50.05,50.10,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.55,146.10,50.10,50.15,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,153.20,47.90,47.95,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=146.00,146.10,50.15,50.20,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=138.50,141.30,45.00,45.10,3.00,5.40, SURF_ID6='INERT','Concrete','Concrete','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=138.50,141.60,47.30,47.35,3.00,5.40, SURF_ID6='INERT','Concrete','Concrete','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=138.60,138.70,45.00,46.00,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=138.60,139.75,46.05,46.10,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=138.60,140.00,46.00,46.05,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=139.80,141.60,47.25,47.30,3.00,5.40, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=139.95,141.60,47.25,47.35,0.00,2.70, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.30,143.10,46.00,46.10,3.00,5.40, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.50,141.60,47.35,47.90,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.55,141.60,47.35,47.90,3.00,5.40, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,143.10,47.85,47.90,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','INERT','Concrete','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,143.10,46.10,47.90,3.00,5.40, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.55,141.60,47.90,49.60,3.00,5.40, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','INERT','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=141.55,146.75,49.60,49.70,3.00,5.40, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,143.45,47.95,48.60,3.00,5.40, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=143.00,146.75,47.90,47.95,3.00,5.40, COLOR='WHITE', SURF_ID='Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=146.00,146.10,50.20,52.75,0.00,2.70, COLOR='WHITE', 
SURF_ID6='Concrete','Concrete','INERT','Concrete','Concrete','Concrete'/ AcDbLine 
&OBST XB=146.10,146.60,51.75,52.75,0.00,1.00, SURF_IDS='0-448kW, 150kW@0,5m2','INERT','INERT'/ AcDbLine 
&HOLE XB=1.3867869E002,1.4132771E002,4.5092205E001,4.6000000E001,2.6800000E000,3.0200000E000, COLOR='INVISIBLE'/ Hole 
&HOLE XB=1.4175000E002,1.4300000E002,4.5000000E001,4.5100000E001,0.0000000E000,9.0000000E-001/ Wall Hole 
 
&VENT SURF_ID='INERT', XB=141.75,143.00,45.00,45.00,0.00,0.90/ Vent 
&BNDF QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX'/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=142.30/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=142.30/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=45.50/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=45.50/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=46.50/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=46.50/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.60/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=4.60/ 
 
&TAIL / 

Scenario G: Brand i butik 
stora600kw.fds 
Generated by PyroSim - Version 2010.1.0928 
2011-mar-28 14:27:58 
 
&HEAD CHID='stora600kw'/ 
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&TIME T_END=666.00/ 
&DUMP RENDER_FILE='stora600kw.ge1', DT_PL3D=10.00, DT_RESTART=300.00, WRITE_XYZ=.TRUE./ 
&MISC RADIATION=.FALSE./ 
 
&MESH ID='MESH', IJK=50,52,38, XB=10.00,15.00,25.00,30.20,0.00,3.80/ 
&MESH ID='MESH02', IJK=144,120,27, XB=2.20,31.00,-9.00,15.00,0.00,5.40/ 
&MESH ID='MESH03', IJK=80,76,20, XB=15.00,31.00,15.00,30.20,0.00,4.00/ 
&MESH ID='MESH04', IJK=95,50,20, XB=-4.00,15.00,15.00,25.00,0.00,4.00/ 
&MESH ID='MESH05', IJK=70,72,20, XB=-4.00,10.00,25.00,39.40,0.00,4.00/ 
&MESH ID='MESH06', IJK=105,46,20, XB=10.00,31.00,30.20,39.40,0.00,4.00/ 
&MESH ID='MESH10', IJK=180,95,26, XB=34.20,70.20,-9.00,10.00,0.00,5.20/ 
&MESH ID='MESH07', IJK=16,310,27, XB=31.00,34.20,-9.00,53.00,0.00,5.40/ 
&MESH ID='MESH08', IJK=180,100,27, XB=34.20,70.20,10.00,30.00,0.00,5.40/ 
&MESH ID='MESH11', IJK=180,115,27, XB=34.20,70.20,30.00,53.00,0.00,5.40/ 
&MESH ID='MESH12', IJK=254,95,27, XB=70.20,121.00,-9.00,10.00,0.00,5.40/ 
&MESH ID='MESH09', IJK=254,100,27, XB=70.20,121.00,10.00,30.00,0.00,5.40/ 
&MESH ID='MESH13', IJK=254,115,27, XB=70.20,121.00,30.00,53.00,0.00,5.40/ 
 
&REAC ID='HEPTANE', 
      FYI='NIST NRC FDS 5 Validation', 
      C=7.00, 
      H=16.00, 
      O=0.00, 
      N=0.00, 
      CO_YIELD=6.0000000E-003, 
      SOOT_YIELD=0.0600/ 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.80, 
      DENSITY=2.2800000E003/ 
&MATL ID='STEEL', 
      FYI='Drysdale, Intro to Fire Dynamics - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=0.4600, 
      CONDUCTIVITY=45.80, 
      DENSITY=7.8500000E003, 
      EMISSIVITY=0.95/ 
&MATL ID='INSULATION', 
      FYI='Isolatek BLAZE-SHIELD DC/F - WTC FDS 5 Validation', 
      SPECIFIC_HEAT_RAMP='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 
      CONDUCTIVITY_RAMP='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', 
      DENSITY=208.00/ 
&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=20.00, F=0.0500/ 
&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=377.00, F=0.1000/ 
&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=677.00, F=0.2000/ 
&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=20.00, F=0.80/ 
&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=677.00, F=2.00/ 
 
&SURF ID='Betong', 
      RGB=146,202,166, 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      THICKNESS(1)=0.3000/ 
&SURF ID='Steel-Insulation', 
      RGB=146,202,166, 
      MATL_ID(1,1)='STEEL', 
      MATL_ID(2,1)='INSULATION', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.00, 
      THICKNESS(1:2)=2.0000000E-003,0.1000/ 

BURNER SETTINGS RTI 50 
&SURF ID='0-500kW@0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=85.00, F=1.00/ 
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&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=86.00, F=0.00/ 
&SURF ID='500-600kW @ 1,2m2', 
      COLOR='RED', 
      RAMP_T='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', 
      HRRPUA=500.00, 
      RAMP_Q='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_T', T=85.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=85.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-600kW @ 1,2m2_RAMP_Q', T=93.00, F=1.00/ 

 

BURNER SETTINGS RTI 200 
&SURF ID='1400kW @ 2,8m2', 
      COLOR='RED', 
      RAMP_T='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', 
      HRRPUA=500.00, 
      RAMP_Q='1400kW @ 2,8m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_Q', T=139.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_Q', T=140.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='1400kW @ 2,8m2_RAMP_T', T=85.00, F=1.00/ 
&SURF ID='0-500kW@0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=85.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=86.00, F=0.00/ 
&SURF ID='500-1400kW @ 2m2', 
      COLOR='RED', 
      RAMP_T='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', 
      HRRPUA=500.00, 
      RAMP_Q='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=80.00, F=0.90/ 
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&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_T', T=85.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=10.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=20.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=30.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=50.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=70.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=85.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=86.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=90.00, F=0.57/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=100.00, F=0.70/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=110.00, F=0.85/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=120.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=130.00, F=1.18/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=139.00, F=1.37/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 2m2_RAMP_Q', T=140.00, F=0.00/ 

 

BURNER SETTINGS UNLIMITED GROWTH 
&SURF ID='500---@8m2', 
      COLOR='RED', 
      RAMP_T='500---@8m2_RAMP_T', 
      HRRPUA=500.00, 
      RAMP_Q='500---@8m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=580.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=581.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=600.00, F=1.08/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=620.00, F=1.15/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=640.00, F=1.23/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=660.00, F=1.31/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=680.00, F=1.39/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=700.00, F=1.47/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=720.00, F=1.56/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=740.00, F=1.64/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=760.00, F=1.73/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=780.00, F=1.82/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=800.00, F=1.92/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=820.00, F=2.02/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=840.00, F=2.11/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=860.00, F=2.22/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=880.00, F=2.32/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_Q', T=900.00, F=2.43/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='500---@8m2_RAMP_T', T=85.00, F=1.00/ 
&SURF ID='0-500kW@0,5m2', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1.0000000E003, 
      RAMP_Q='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=20.00, F=9.6000000E-003/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0384/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0864/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=80.00, F=0.1540/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=100.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=120.00, F=0.3460/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=140.00, F=0.4700/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=160.00, F=0.61/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=180.00, F=0.78/ 
&RAMP ID='0-500kW@0,5m2_RAMP_Q', T=200.00, F=1.00/ 
&SURF ID='500-1400kW @ 4m2', 
      COLOR='RED', 
      RAMP_T='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', 
      HRRPUA=500.00, 
      RAMP_Q='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
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&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=199.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=200.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=220.00, F=0.2900/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=240.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=260.00, F=0.4100/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=280.00, F=0.4700/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=300.00, F=0.54/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=320.00, F=0.62/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=340.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=360.00, F=0.78/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=380.00, F=0.87/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=400.00, F=0.96/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=420.00, F=1.06/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=440.00, F=1.16/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=460.00, F=1.27/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=480.00, F=1.38/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=500.00, F=1.50/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=520.00, F=1.62/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=540.00, F=1.75/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=560.00, F=1.88/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=580.00, F=2.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_Q', T=581.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=10.00, F=0.0140/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=20.00, F=0.0560/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=30.00, F=0.1260/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=40.00, F=0.2240/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=50.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=60.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=70.00, F=0.69/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=80.00, F=0.90/ 
&RAMP ID='500-1400kW @ 4m2_RAMP_T', T=85.00, F=1.00/ 

 
&PROP ID='RTI=200 T=68', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00, 
      RTI=200.00/ 
&PROP ID='RTI50 T68', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00, 
      RTI=50.00/ 
&DEVC ID='LAYER1->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=4.90,4.90,19.70,19.70,8.8817842E-016,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER1->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=4.90,4.90,19.70,19.70,8.8817842E-016,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER1->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=4.90,4.90,19.70,19.70,8.8817842E-016,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER102->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=4.90,4.90,32.90,32.90,8.8817842E-016,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER102->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=4.90,4.90,32.90,32.90,8.8817842E-016,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER102->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=4.90,4.90,32.90,32.90,8.8817842E-016,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER103->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=19.60,19.60,21.00,21.00,1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER103->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=19.60,19.60,21.00,21.00,1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER103->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=19.60,19.60,21.00,21.00,1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER104->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=17.80,17.80,34.00,34.00,1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER104->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=17.80,17.80,34.00,34.00,1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER104->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=17.80,17.80,34.00,34.00,1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER106->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=69.80,69.80,48.60,48.60,0.00,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER106->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=69.80,69.80,48.60,48.60,0.00,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER106->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=69.80,69.80,48.60,48.60,0.00,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER107->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=75.80,75.80,-3.00,-3.00,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER107->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=75.80,75.80,-3.00,-3.00,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER107->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=75.80,75.80,-3.00,-3.00,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER108->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=38.00,38.00,24.40,24.40,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER108->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=38.00,38.00,24.40,24.40,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER108->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=38.00,38.00,24.40,24.40,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER109->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=109.00,109.00,41.20,41.20,1.7763568E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER109->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=109.00,109.00,41.20,41.20,1.7763568E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER109->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=109.00,109.00,41.20,41.20,1.7763568E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER110->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=74.40,74.40,23.60,23.60,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER110->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=74.40,74.40,23.60,23.60,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER110->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=74.40,74.40,23.60,23.60,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER111->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=15.00,15.00,4.00,4.00,-1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER111->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=15.00,15.00,4.00,4.00,-1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER111->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=15.00,15.00,4.00,4.00,-1.3322676E-015,3.60/ 
&DEVC ID='LAYER113->HEIGHT', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=110.60,110.60,6.40,6.40,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER113->LTEMP', QUANTITY='LOWER TEMPERATURE', XB=110.60,110.60,6.40,6.40,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='LAYER113->UTEMP', QUANTITY='UPPER TEMPERATURE', XB=110.60,110.60,6.40,6.40,-1.3322676E-015,5.20/ 
&DEVC ID='RTI200', PROP_ID='RTI=200 T=68', XYZ=10.50,29.10,3.50/ 
&DEVC ID='RTI20002', PROP_ID='RTI=200 T=68', XYZ=10.50,26.10,3.50/ 
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&DEVC ID='RTI20003', PROP_ID='RTI=200 T=68', XYZ=14.50,26.10,3.50/ 
&DEVC ID='RTI20004', PROP_ID='RTI=200 T=68', XYZ=14.50,29.10,3.50/ 
&DEVC ID='RTI20005', PROP_ID='RTI=200 T=68', XYZ=14.50,27.70,3.50/ 
&DEVC ID='RTI20006', PROP_ID='RTI=200 T=68', XYZ=10.50,27.70,3.50/ 
&DEVC ID='RTI50_1', PROP_ID='RTI50 T68', XYZ=14.50,27.70,3.50/ 
&DEVC ID='RTI50_2', PROP_ID='RTI50 T68', XYZ=10.50,26.10,3.50/ 
&DEVC ID='RTI50_3', PROP_ID='RTI50 T68', XYZ=14.50,26.10,3.50/ 
&DEVC ID='RTI50_4', PROP_ID='RTI50 T68', XYZ=14.50,29.10,3.50/ 
&DEVC ID='RTI50_5', PROP_ID='RTI50 T68', XYZ=10.50,27.70,3.50/ 
&DEVC ID='RTI50_6', PROP_ID='RTI50 T68', XYZ=10.50,29.10,3.50/ 
 
&OBST XB=10.16,13.09,21.49,23.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=5.43,9.80,28.40,29.70,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=5.45,14.00,31.15,32.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=5.43,14.00,34.23,35.68,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=15.72,17.10,28.00,35.86,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=18.78,20.17,28.12,35.88,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=21.89,24.39,29.10,35.80,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=16.82,24.48,24.87,26.28,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=16.83,24.49,21.87,23.30,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=16.81,24.48,18.88,20.30,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=16.89,19.71,15.41,17.00,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=21.69,24.46,15.41,16.91,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=13.63,21.63,9.95,11.55,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=14.27,24.17,6.22,7.48,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=24.07,25.48,6.17,11.93,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=16.92,25.13,3.19,4.43,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=17.00,25.47,0.0922,1.46,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=17.00,25.47,-2.90,-1.52,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=17.00,25.41,-6.16,-4.76,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=26.40,28.14,14.86,35.11,0.00,3.20, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=27.36,28.71,6.14,11.91,0.00,3.20, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=30.60,32.00,3.43,11.89,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.19,34.50,10.19,11.90,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.16,34.52,7.75,9.53,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.17,34.49,5.31,7.00,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.52,30.89,21.09,23.62,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.56,30.91,18.11,19.87,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.55,30.89,14.78,17.35,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.18,43.20,14.83,16.03,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.17,43.20,17.43,18.66,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=35.49,43.19,20.03,21.35,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=35.60,43.19,22.57,23.95,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=44.17,45.88,22.74,23.72,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=43.97,46.61,20.22,21.57,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=44.38,45.88,17.35,18.84,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=44.00,46.60,14.79,16.15,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=32.92,33.51,20.79,23.50,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=31.32,32.85,20.80,23.54,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=35.96,37.24,5.04,11.90,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=38.95,40.33,5.55,11.92,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=42.07,43.44,5.62,11.92,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=45.12,46.52,5.59,11.89,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=48.22,49.53,5.62,11.93,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.78,38.86,35.30,36.51,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.67,32.25,33.30,34.28,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.52,34.82,33.30,34.26,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=36.27,38.84,33.31,34.28,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.83,38.84,31.03,32.22,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.83,41.51,28.20,29.43,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=29.81,46.60,25.30,26.52,0.00,3.50, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=42.90,46.61,27.99,29.71,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=40.47,46.63,30.81,32.53,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=40.46,46.61,34.23,36.03,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.54,50.87,34.00,35.74,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.52,50.87,30.16,32.67,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.54,50.85,27.21,28.96,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=52.28,53.63,26.69,35.73,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=55.25,56.93,32.03,35.73,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=55.36,56.62,27.33,30.23,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=30.21,32.10,38.22,39.06,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.99,41.67,38.10,39.31,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=43.18,46.53,38.15,39.48,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=33.99,35.55,40.90,44.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=36.78,38.39,40.92,44.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=39.64,41.20,40.94,44.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
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&OBST XB=43.00,44.60,40.90,44.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=46.16,47.74,40.92,44.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=34.03,35.20,46.30,50.30,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=36.69,37.83,46.28,50.33,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=39.64,41.25,46.21,49.81,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=43.27,44.44,46.32,50.30,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=46.28,47.47,46.32,50.30,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=50.19,51.38,38.64,49.93,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=53.10,55.45,48.33,49.69,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=53.10,55.45,46.18,47.57,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=52.64,55.74,43.84,45.14,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=53.05,55.37,41.56,42.90,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=53.08,55.38,39.62,41.00,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=57.62,58.80,38.70,49.92,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=60.46,61.68,46.72,49.61,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=63.15,64.26,45.25,50.17,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=65.64,66.42,45.22,50.19,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=67.58,68.79,45.27,50.14,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=60.41,62.04,38.81,43.78,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=63.73,65.33,38.81,43.78,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=67.36,68.96,42.00,44.45,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=67.38,68.96,38.81,41.20,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=71.39,72.63,38.66,49.92,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=74.76,76.20,38.66,50.47,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=79.55,80.88,38.64,50.31,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=82.76,84.09,38.64,50.31,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=85.95,87.19,38.64,50.07,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=89.14,90.42,38.66,49.94,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=92.35,93.63,38.62,49.98,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=95.56,96.82,38.60,50.31,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=98.77,100.06,38.66,50.34,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=101.82,103.12,38.65,50.32,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=105.18,119.39,50.97,52.59,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=112.00,115.61,48.58,50.20,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=112.23,115.87,45.24,46.84,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.01,109.60,46.06,47.66,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=105.70,108.13,38.49,44.17,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=110.11,112.51,38.47,43.37,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=113.17,115.62,29.63,34.50,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=108.77,111.17,29.59,35.34,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=108.94,112.54,26.31,27.89,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=112.96,116.22,26.28,27.94,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=105.47,106.79,27.10,35.76,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=102.18,103.53,27.14,35.83,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=99.13,100.48,27.14,35.80,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=96.15,97.46,27.10,35.83,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=93.17,94.43,26.77,35.85,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=89.99,91.45,26.75,35.78,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=87.01,88.29,27.26,35.80,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=84.51,85.42,27.24,35.76,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=101.96,103.26,13.98,25.28,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=98.77,100.03,13.98,25.26,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=95.55,96.83,13.95,25.25,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=92.37,93.65,13.98,25.25,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=89.13,90.44,21.29,23.04,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=89.13,90.47,14.09,20.29,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.56,114.44,20.53,22.90,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.38,114.64,16.11,18.59,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.49,114.48,11.83,14.15,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.49,114.53,7.34,9.77,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.43,114.59,3.16,5.43,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.59,114.52,-1.16,1.19,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=109.18,117.13,-5.54,-3.19,0.00,1.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=101.94,103.24,5.69,11.54,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=98.74,100.01,5.64,11.56,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=95.53,96.83,5.64,11.56,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=92.35,93.65,5.67,11.54,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=89.12,90.42,5.67,11.56,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=86.24,87.53,5.64,11.61,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=83.32,84.60,5.67,11.56,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=85.95,87.30,21.31,23.04,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=85.86,87.24,14.32,20.08,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=82.76,84.04,14.77,22.98,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=79.57,80.85,14.71,23.04,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=76.28,77.71,14.32,23.34,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=78.48,80.74,5.62,11.11,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
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&OBST XB=74.15,76.46,5.62,11.09,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=73.35,74.57,14.72,22.85,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=70.22,71.48,14.74,22.52,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=67.02,68.62,15.39,22.54,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=64.10,65.38,15.10,22.66,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=61.23,62.45,15.05,22.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=58.30,59.48,15.05,22.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=55.37,56.60,15.03,22.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.56,53.81,21.19,22.74,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.52,53.83,18.00,19.55,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.96,53.67,14.77,16.30,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=58.07,59.18,31.72,35.70,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=58.09,59.18,26.78,30.78,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=63.92,65.08,26.82,30.76,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=66.50,67.64,26.78,30.76,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=63.92,65.12,31.72,35.73,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=66.32,68.08,34.75,35.82,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=69.68,70.93,26.80,35.32,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=72.55,74.12,32.10,35.70,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=75.11,76.69,32.06,35.72,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=72.76,73.87,26.81,30.78,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=75.26,76.44,26.79,30.78,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=78.33,79.82,26.77,35.76,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=81.54,82.82,26.76,35.84,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=65.12,90.42,24.45,25.67,0.00,3.50, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=49.54,63.37,24.45,25.65,0.00,3.50, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=60.74,62.37,32.09,35.77,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=60.72,62.35,26.90,30.53,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=66.45,68.01,32.09,34.51,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=54.95,56.53,9.49,13.12,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=58.35,59.55,8.81,13.20,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=61.29,62.47,8.23,13.08,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=64.19,65.44,8.85,13.18,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=67.01,68.19,11.23,13.16,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=62.64,66.23,5.85,7.49,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=99.00,104.09,-6.56,3.70,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=97.80,102.72,51.80,52.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=83.00,96.47,51.80,52.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=70.60,82.60,51.80,52.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=50.09,67.00,51.91,52.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=31.63,47.40,51.87,52.60,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=31.64,32.23,39.40,51.95,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=2.42,2.93,3.04,12.02,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=13.56,14.08,-5.48,-0.1036,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=14.41,15.08,-8.87,-6.55,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=15.05,27.45,-8.91,-8.26,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=27.39,27.99,-8.24,-1.96,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=27.36,27.99,-0.1218,3.53,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=28.05,48.78,-8.91,3.35,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Obstruction 
&OBST XB=32.07,57.99,3.35,3.94,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Obstruction 
&OBST XB=70.37,71.82,3.38,11.53,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=68.19,69.02,3.42,8.65,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=62.74,68.22,3.38,4.11,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=67.08,74.98,0.2283,3.35,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=106.70,116.82,-8.97,-7.85,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=96.09,99.03,3.03,3.15,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=96.08,96.20,-3.56,3.12,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=96.09,97.56,-3.57,-3.43,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=97.41,97.69,-9.00,-3.47,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=97.63,106.82,-9.02,-5.24,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=4.75,10.46,3.00,4.42,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=4.76,10.45,6.00,7.42,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=4.83,10.33,9.24,11.92,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=7.13,9.77,14.72,19.84,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=11.38,14.00,14.74,19.85,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=1.04,2.29,19.15,27.23,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=0.82,2.43,28.75,35.47,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=-3.44,2.34,15.23,16.58,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=-3.80,-2.65,16.85,29.29,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=-3.88,-3.17,29.48,38.00,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=-2.27,3.50,38.00,39.20,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=3.40,26.07,37.88,39.20,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=5.00,8.51,21.48,22.85,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=5.42,9.80,25.40,26.68,0.00,2.00, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=31.00,31.20,39.40,53.00,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.20,31.40,39.40,53.00,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
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&OBST XB=2.20,121.00,-9.00,-8.60,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.40,121.00,52.60,53.00,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=120.60,121.00,-9.00,53.00,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=2.20,2.60,-9.00,15.40,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=-4.00,2.60,15.00,15.36,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=-4.00,-3.60,15.00,39.40,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=-4.00,31.80,39.00,39.40,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.40,31.80,39.40,52.60,0.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=-4.01,31.80,-9.01,39.40,3.60,3.80, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Steel-Insulation'/ Obstruction 
&OBST XB=31.41,121.01,-9.16,52.80,5.20,5.40, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Steel-Insulation'/ Obstruction 
&OBST XB=31.40,31.80,-9.00,39.40,3.60,5.40, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=57.80,58.20,1.00,3.80,0.00,2.20, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=57.80,60.20,1.00,1.40,0.00,2.20, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=60.20,60.60,-1.40,1.40,0.00,2.20, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=60.20,62.20,-1.40,-1.00,0.00,2.20, SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=48.60,58.20,-9.00,3.80,3.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Obstruction 
&OBST XB=57.80,60.60,-9.00,1.40,3.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Obstruction 
&OBST XB=60.20,62.20,-9.00,-1.00,3.00,5.40, SURF_ID='Betong'/ Obstruction 
&OBST XB=39.40,39.80,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=109.40,109.80,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=49.80,50.20,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=60.60,61.00,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=72.60,73.00,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=84.60,85.00,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=97.00,97.40,-9.00,53.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.20,121.00,40.20,40.60,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.00,121.00,26.60,27.00,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.00,121.00,1.00,1.40,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=31.00,121.00,13.80,14.20,4.80,5.20, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Betong'/ Wall 
&OBST XB=12.00,13.00,27.80,28.30,8.8817842E-016,1.00, SURF_IDS='0-500kW@0,5m2','INERT','INERT'/ 0,5m2 
&OBST XB=11.90,13.10,26.80,27.80,4.4408921E-016,1.00, SURF_IDS='500-600kW @ 1,2m2','INERT','INERT'/ 1.2m2 
 
&HOLE XB=6.7600000E001,7.0400000E001,5.2600000E001,5.3000000E001,0.0000000E000,2.4000000E000/ Hole 
&HOLE XB=7.3600000E001,7.6400000E001,-9.0000000E000,-8.6000000E000,-1.7763568E-015,2.4000000E000/ Hole 
&HOLE XB=7.6000000E000,1.0400000E001,-9.0000000E000,-8.6000000E000,-8.8817842E-016,2.4000000E000/ Hole 
 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=67.60,70.40,53.00,53.00,-5.1070259E-015,2.40/ Vent 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=73.60,76.40,-9.00,-9.00,-6.4392935E-015,2.40/ Vent 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=7.60,10.40,-9.00,-9.00,4.4408921E-016,2.40/ Vent 
 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=12.50/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=12.50/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=75.00/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=27.70/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=27.70/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.60/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.80/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.00/ 
 
&TAIL / 
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Appendix F – Utdata FDS 5 

 

Figur F.1 Brandgaslagrets höjd, RTI200, α=0,07. 

 

 

Figur F.2 Brandgaslagrets höjd, osprinklad, α=0,012. 
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Figur F.3 Siktförhållande, 1,6 meters höjd efter 400 sekunder. α=0,012, osprinklad. 

 

Figur F.4 Siktförhållande, 1,8 meters höjd efter 400 sekunder. α=0,012, osprinklad. 
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Figur F.5 Siktförhållande, 2,0 meters höjd efter 400 sekunder. α=0,012, osprinklad. 
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Figur F.6 Tvärsnitt av byggavdelningen sett norrifrån.  
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Appendix G – Checklista Brandskyddskontroll 
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