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

problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat har inte kvalitetsgranskats 

i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför användas med stor 

försiktighet. Den som åberopar resultaten från rapporten i något sammanhang bär själv ansvaret. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna brandtekniska riskvärdering är att utvärdera personsäkerheten på Tumba 

äldreboende vid händelse av brand. Byggnaden byggdes på 1970-talet som ett sjukhus och har sedan 

dess bytt verksamhet till äldreboende. Detta medförde inga direkta ombyggnationer utan byggnaden är 

i sin ursprungsform. Rapporten är avgränsad till en avdelning då alla våningar är likadant utformade. 

På varje avdelning bor det ungefär 13 personer och personalantalet varierar beroende på vilken 

avdelning och vilken tid på dygnet det är. I regel är det dock cirka 4-6 personer i personalen under 

dagtid och 1-2 under nattetid.  

Initialt genomförs en utvärdering av det befintliga brandskyddet och de tre värsta troliga 

brandscenarierna fastställs utifrån en grovanalys. De tre brandscenarierna är brand i patientrum, 

tvättstuga och dagrum. För att utvärdera dessa scenarier utförs ett flertal simuleringar med avseende på 

utrymning och brandutveckling samt ventilation. Utrymningssimuleringarna jämförs med 

brandsimuleringarna för att kontrollera om kritiska förhållanden uppstår innan alla personer hinner 

utrymma. Om kritiska förhållanden uppstår innan utrymningen är färdig anses inte acceptanskriteriet 

uppfyllt och brandskyddet otillräckligt. 

Resultatet av denna utvärdering visar att det nuvarande brandskyddet och det systematiska 

brandskyddsarbetet är undermåligt med avseende på personsäkerheten i alla tre brandscenarier. Detta 

eftersom kritiska förhållanden uppstår innan personerna hinner genomföra en säker utrymning. Det 

beror främst på att brandgaser och därmed också en brand kan sprida sig obehindrat inom 

avdelningarna då brandcellsgränser inte finns. 

Eftersom brandskyddet är oacceptabelt krävs det åtgärder för att förbättra brandskyddet. Dessa 

åtgärder diskuteras och vissa simuleras för att kontrollera om brandskyddet kan bli acceptabelt. En 

brandskyddsindexmetod används ytterligare för att ge ett värde på brandskyddet med och utan 

åtgärder. Åtgärdsförslagen delas upp i två kategorier, de som skall genomföras och de som bör 

genomföras. 

För att en säker utrymning skall vara möjlig skall dessa åtgärder genomföras: 

 Införa branddörrar och dörrstängare 

 Avgränsa dagrummet från korridoren 

 Förbättra det systematiska brandskyddsarbetet 

 Undersök den utförda byggnadsinventeringen 

 Brandposterna skall vara lättöppnade 

 Utvärdera ventilationen och inför lämpliga åtgärder 

För att förbättra brandskyddet ytterligare bör dessa åtgärder genomföras: 

 Förändra placeringen av brandlarmscentralen 

 Installera sprinkler 

 Uppdatera utrymningsplanerna  

 Rensa upp i kulvertarna 

 Ändra placeringen av textiler i tvättstugan 

 Byta ut dubbelfattningshandtagen på de berörda dörrarna 

 Inför genomlysta utrymningsskyltar 

 Ändra placeringen av nödöppningsknappen på våning 1 
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1 Inledning  
Denna rapport handlar om hur personsäkerheten påverkas vid en brand på Tumba äldreboende i 

Botkyrka kommun. Rapporten är framtagen av brandingenjörsstudenter på Lunds Tekniska Högskola 

som läser kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054). Detta kapitel beskriver rapportens syfte, mål, 

metod samt avgränsningar och begränsningar.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med projektarbetet är att utvärdera personsäkerheten vid händelse av brand på Tumba 

äldreboende. Detta genomförs för att knyta ihop erhållna kunskaper från tidigare kurser med nya 

kunskaper från denna kurs, Brandteknisk riskvärdering.  

Målet med rapporten är att genomföra en brandteknisk riskvärdering för att fastställa om en eventuell 

utrymning vid brand kan ske på ett betryggande sätt för berörda personer. Om en säker utrymning inte 

kan genomföras skall åtgärdsförslag eller förslag på förbättringar redovisas. Detta för att ett skäligt 

brandskydd med fokus på personsäkerhet skall finnas. 

1.2 Metod 
Arbetet utfördes som en deterministisk analys. Nedan presenteras den arbetsgång som följts 

tillsammans med ett flödesschema som visas i figur 1.1. Därefter presenteras den scenariometodik som 

har använts och hur osäkerheter har hanterats. 

1.2.1 Arbetsgång 

Inledningsvis skedde en inspektion av ritningar av Tumba äldreboende innan ett platsbesök utfördes. 

Före besöket framtogs även en sammanställning av möjliga brandscenarier som kontrollerades under 

besöket. Besöket genomfördes tillsammans med Karl Fridolf; handledare från LTH, Per Delhage; 

insatsledare på Södertörns Brandförsvar, Carin Djäken; sektionschef vid vård och 

omsorgsförvaltningen Botkyrka kommun och Ann-Christin Hajas; koordinator vid vård och 

omsorgsförvaltningen Botkyrka kommun.  

Under besöket undersöktes det befintliga brandskyddet och en kontroll av ritningarna genomfördes. 

Personalen utfrågades och delar av dem deltog i en enkätundersökning. När arbetet fortgick i Lund 

inleddes arbetet med att genomföra en förenklad dimensionering av gångavståndet till 

utrymningsvägar.  

Baserat på objektbesöket, personalens information och statistik bestämdes troliga brandscenarier. Med 

hjälp av en grovanalys valdes de värsta troliga brandscenarierna ut för att genomföra en 

scenarioanalys. I dessa scenarier ingår olika inventarier och effektkurvorna valdes utifrån ett 

konservativt tankesätt. Dessa effektkurvor sammanfogades till en slutgiltig effektutveckling för 

respektive brandscenario. 

Effektutvecklingarna fördes in i simuleringsprogrammen FDS, Fire Dynamic Simulator, och CFAST, 

The Consolidated Model of Fire and Smoke Transport, för att få en trolig bild på brandförloppet. 

Värden för temperatur, sikt och koldioxidhalten erhölls från dessa simuleringar och jämfördes med de 

rekommenderade kritiska förhållanden som presenteras i kapitel 4. Från det fastställdes tiden till att 

kritiska förhållanden uppstår. I simuleringarna med FDS erhölls även information om när en detektor 

aktiverar, vilket jämfördes med datorprogrammet DetactQS. Som det framgår ovan användes flera 

brandsimuleringsprogram, detta för att jämföra resultaten för att kontrollera om resultaten är valida 

samt för att hantera osäkerheter i modellerna. Eftersom kunskap om material och dess egenskaper 

saknas i brandsimuleringarna genomfördes en känslighetsanalys för att visa hur mycket några 
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ingående parametrar påverkade resultatet. Det genomfördes på de parametrar som är okända och 

bedöms påverka resultatet. Detta för att hantera en del av osäkerheterna som finns för indata och 

antaganden.  

För att erhålla kunskap angående hur lång tid det tar för en utrymning att utföras användes 

datorprogrammet ERM, Escape and Rescue Model, som är specialiserat på utrymning av sjukhus och 

vårdhem. Ett flertal fall undersöktes för att beakta de olika situationerna som kan förekomma på 

avdelningarna. Fallens utseende bestämdes med hjälp av bland annat en känslighetsanalys över vilka 

parametrar som främst styr resultatet. I ERM erhölls endast resultatet av en utrymning utan 

varseblivningstiden. Om branden inte är synlig sätts varseblivningstiden till den tid det tar för en 

detektor att aktivera.  

Resultaten från brand- och utrymningssimuleringarna jämfördes för att fastställa om acceptanskriteriet 

uppfylls, det vill säga om personerna hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Resultatet 

analyserades och förslag till åtgärder presenterades.  

Eftersom en brand kan leda till att brandgaser sprider sig via ventilationskanalen till andra rum 

undersöktes detta överskådligt. Vid utredningen användes datorprogrammet PFS, Program for Flow 

Systems. Inget fullständigt resultat redovisas i denna rapport på grund av bristande information. 

Avslutningsvis utfördes en diskussion av resultaten, felkällorna och osäkerheterna som förekommer i 

rapporten. En slutgiltig slutsats fastställdes med förslag på åtgärder som skall och bör genomföras. 

 

Figur 1.1 Flödesschema för projektarbetet. 
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1.2.2 Scenariometodik 

Metodiken som användes i denna rapport bygger på en scenarioanalys. Det innebär att rapporten 

undersöker hur olika brandscenarier påverkar en eventuell utrymning. Som nämns i arbetsgången 

valdes troliga brandscenarier fram utifrån en grovanalys. För att rapporten skall undersöka de värsta 

troliga bränderna bedömdes alla scenarier utifrån hur hög sannolikhet det är att scenarierna inträffar 

och hur stor konsekvensen blir av dem. Dessa bedömningar byggde på flera frågeställningar som 

presenteras närmare i kapitel 5 där bland annat grovanalysen finns. Genom att välja de värsta troliga 

brandscenarierna begränsades arbetsbelastningen och stora delar av verksamheten täcktes in.  

I rapporten används genomgående konservativa värden för att erhålla ett värsta troligt fall. Detta 

innebär att det finns en inbyggd säkerhetsmarginal. Om utrymningstiden och tiden till kritiska 

förhållanden uppstår är ungefär densamma genomfördes en noggrannare undersökning för att fastställa 

om säkerheten är acceptabel eller inte. 

1.2.3 Osäkerheter 

För att underlätta arbetat genomfördes ett antal antaganden och förenklingar. Det innebär att flera 

osäkerheter finns som måste beaktas för att undvika en missvisande lösning. Dessa osäkerheter kan 

delas in i fyra klasser (Lundin, 1999): 

 Bristfälliga resurser 

Denna osäkerhet är svår att uppskatta, eftersom denna osäkerhet innefattar bland annat att 

information kan saknas och att ritningar kan vara felaktiga. 

 Antaganden och beslut 

Även denna osäkerhet är svår att uppskatta eftersom osäkerheterna introduceras vid val av 

beräkningsmodeller med mera av ingenjören/konsulten. Vid presentation av dessa antaganden 

och beslut måste det framgå tydligt vad som genomförs för att undvika missförstånd. 

 Matematiska modeller  

Eftersom alla modeller har någon eller några osäkerheter. Det innebär att användaren måste 

vara medveten om vilka begränsningar som varje program har för att erhålla det bästa 

resultatet.  

 Indata 

Denna osäkerhet kan bero på bristande kunskaper om indata vilket innebär att simuleringar 

och beräkningar kan bli missvisande till följd av detta.  

Kategoriseringen är uppdelad i hierarkisk ordning med den mest allmänna först, bristfälliga resurser 

och den mest specifika sist, osäkerheter i indata.  

Osäkerheterna som identifierades i denna rapport behandlades i möjligaste mån genom hela rapporten. 

Dock presenteras dessa fyra klasserna av osäkerheter närmare i felkällorna. Detta för att erhålla en 

bättre förståelse för hur olika parametrar påverkade utfallet.  
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1.3 Avgränsningar och begränsningar 
För att utföra en ordentlig analys avgränsas rapporten till en våning. Våningarna kan delas upp i två 

olika avdelningar, där avdelningarna skiljs åt med det mellanliggande trapphuset. Eftersom 

avdelningarna är likadana, endast spegelvända, avgränsas rapporten till en generell avdelning på ett 

valfritt våningsplan. En avdelning kan representera samtliga då likheten är så stor bland annat i 

brandbelastning, antal boende och vårdstyrka. 

Vid utrymningssimuleringar undersöks endast utrymning från en avdelning, alltså undersöks inte 

utrymningar av flera avdelningar samtidigt. 

Rapporten beaktar endast personsäkerhet och därmed tas ingen aktning till egendomsförluster eller 

miljöpåverkan. De tekniska systemen som styr utrymningslarmet testas inte utan antas fungera felfritt. 

Byggnadens hållfasthet behandlas inte utan det antas att ingen del av byggnaden kollapsar under de 

brandförlopp som simuleras.   
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2 Objektsbeskrivning 
Detta kapitel beskriver verksamheten som bedrivs i byggnaden idag samt hur byggnaden är utformad. 

Även en ingående beskrivning av hur en avdelning ser ut presenteras.  

2.1 Verksamhet  
Verksamheten som för närvarande bedrivs i byggnaden är ett äldreboende. Det finns 165 vårdplatser 

på äldreboendet. Våning 1 är boende för dementa och våning 2 till 6 är särskilt boende. På våning 3 

finns det även 15 platser för korttidsboende.  

Särskilt boende innebär att den boende hyr rummet och har tillgång till 

hjälp dygnet runt. Den boende tar då med egna möbler och 

tillhörigheter för att få det mer personligt. De flesta boende är 

sängliggande eller rullstolsbundna, vilket innebär att det är få boende 

som är självgående. De flesta behöver därmed hjälp vid en eventuell 

utrymning. 

Personalbemanningen på de olika våningarna beror på vårdbehovet 

men på dagtid brukar det vara mellan 9-11 personer, kvällstid 4-5 

personer samt 2-3 personer på natten. Anledningen till att antalet 

personer varierar beror också på om sjukgymnast, arbetsterapeut, 

sjuksköterska och enhetschef finns på plats
1
. 

2.2 Byggnaden 
Tumba äldreboende består av sex våningar, entréplan, källarplan samt 

en vind och byggdes 1976. Ursprungligen användes byggnaden som 

sjukhus och konverterades senare till äldreboende. Boendet är relativt 

centralt beläget i Tumba och intill finns det bland annat vårdcentral och 

folktandvård men även andra verksamheter. Byggnad nummer 1 i figur 

2.1 är Tumba äldreboende.  

I källarplanet på Tumba äldreboende finns det ett storkök, kulvertar samt olika slags utrymmen som 

förråd. I en del av kulvertarna förvaras det sängar, utemöbler och dylikt vid platsbesöket, se figur 2.2.  

Entréplanet i byggnad 1 består av ett större utrymme med bord och stolar med en tillhörande kafeteria, 

se figur 2.3. Från entréplanet går det korridorer till de omgivande byggnaderna. På entréplanet finns 

även en reception och arbetsrum.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            

                                                           
1
 Sektionschef Carin Djäken, Vård och omsorgsförvaltningen Botkyrka kommun, 2011-02-25 

Figur 2.1 Översikt över 

byggnaden där Tumba 

äldreboende är byggnad 

nummer 1.   

Figur 2.2 Sängar och utemöbler i 

kulvert. 

Figur 2.3 Entréplan. 
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De olika våningarna på Tumba äldreboende är nästintill identiska förutom våningsplan ett som är 

avskilt med låsta dörrar mellan brandcellsgränserna. Detta är på grund av att det är ett demensboende. 

På varje våning finns det två vårdavdelningar som är avskilda med ett trapphus mellan dem. De två 

vårdavdelningarna är likadana med skillnaden att de är spegelvända. I ytterkanterna på varje avdelning 

finns det ett trapphus.  

Figur 2.4 nedan visar den södra delen av byggnaden på ett våningsplan. På varje avdelning finns det 

en tvättstuga, nio 1-patientrum, 13 toaletter, ett kontorsrum, fyra 4-patientrum, två sköljrum, ett 

dagrum, en balkong och ett pentry. Tvättstugan finns längst upp till vänster i figur 2.4 lokaliserad i 

direkt anslutning till ingången av vårdavdelningen. De små rummen, de så kallade 1-patientrummen, 

är placerade på ena sidan av korridoren medan de stora, 4-patienrummen finns på den andra. Varje 

patientrum har tillgång till ett toalett- och duschrum. Mellan två 4-patientrum finns det även ett 

sköljrum. I 4-patientrummen bor det oftast endast en person men det finns även rum med fler än en 

boende speciellt på korttidsboendet.  

I mitten av varje avdelning finns det ett dagrum med en balkong samt ett pentry där endast personal 

har tillträde. Ytterligare finns det ett kontorsrum vid de yttersta trapphusen till varje avdelning som 

kan ses längst upp till höger i figur 2.4 nedan.

 

Figur 2.4 Ritning över den södra delen av byggnaden, den norra delen är likadan fast spegelvänd. De små 

rummen som saknar förklaring är toaletter. 

Patientrummen är väldigt olika möblerade då varje boende får välja hur och vad de vill ha i rummet. 

Det finns alltifrån rum som bara har en säng och någon enstaka möbel till dem som har hela rummet 

fullt med diverse föremål, se figur 2.5 och 2.6. Korridorerna är inredda med olika sittplatser, bord och 

skåp utmed väggarna för att göra det hemtrevligt för de boende. Längst bort i korridoren är det ofta en 

soffgrupp med soffbord, se figur 2.7. I dagrummet finns det oftast en tv, ett flertal köksbord med 

tillhörande stolar samt mindre soffgrupper, se figur 2.8. Dock varierar möbleringen något på de olika 

våningsplanen. 
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Figur 2.9 nedan visar det mellanliggande utrymmet mellan de båda avdelningarna. Mellan 

vårdavdelningarna finns det två stycken hissar för persontransport och tre stycken hissar för 

sängtransport. De flesta övriga utrymmena undersöktes inte vid objektsbesöket men de flesta rum är 

kontorsrum, expedition eller mötesrum.   

 

Figur 2.9 Ritning över det mittersta trapphuset.  

Väggarna på Tumba äldreboende består av gipsskivor, isolering samt stålreglar i alla väggar utom 

ytterväggarna som består av tegel. Golv och tak är tillverkade av betong
2
.  

                                                           
2
 Fastighetsförvaltare Peter Lännholm, Botkyrka kommun, telefonsamtal 2011-03-02 

Figur 2.5 Exempel på ett1-patientrum. Figur 2.6 Exempel på ett 

4-patientrum. 

Figur 2.7 Exempel på hur en del av den bortre 

korridoren kan se ut. 

Figur 2.8 Exempel på hur ett 

dagrum kan utformas. 
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2.3 Ventilationssystem  
Ventilationssystemet på Tumba äldreboende är ett så kallat till- och frånluftssystem. Ett till- och 

frånluftssystem innebär att en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två stycken 

kanalsystem. Fläktaggregaten är placerade i fläktrum uppe på taket. 

På Tumba äldreboende tillgodoses tilluften med ett stort fläktaggregat till en fördelningslåda som 

sedan fördelar luften via ett flertal vertikala kanaler i ytterväggarna. Varje kanal försörjer ett rum på 

varje våningsplan via tilluftsdon i taknivå ovan fönster. Tilluftdonen är galler vid namnet CTJA 050-

50 och innan tilluftdonen finns det en låda med mineralullsmatta som fungerar som en ljuddämpare. 

Ytterligare finns det ett så kallat trottelspjäll, som är ett sorts strypspjäll, till varje rum. Frånluftsdonen 

är placerade i taknivå och i allmänhet på motstående vägg av tilluftdonen vilket innebär att 

ventilationen är omblandande. Frånluftssystemets kanalsystem går precis som tilluften vertikalt 

igenom hela byggnaden. Frånluften ventileras ut med ett flertal frånluftsfläktar. Luftflödet varierar till 

olika utrymmen men exempelvis är det nominella luftflödet till ett 1-patientrum 14 l/s. Figur 2.10 

nedan visar ventilationen till två 1-patientrum. 

 

Figur 2.10 Visar schematiskt ventilationssystemet in till två patientrum. 
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3 Befintligt brandskydd 
Detta kapitel beskriver det befintliga brandskydd som finns i dagsläget på anläggningen. Även specifik 

information som berör det tekniska och systematiska brandskyddet samt enkätundersökning 

presenteras i kapitlet. I detta kapitel visas också en brandskyddsindexmetod. 

3.1 Brandcellsindelning 
Byggnaden är uppdelad i olika brandceller; dels är de olika våningsplanen egna 

brandceller men även våningsplanen är indelade i tre olika delar. Samtliga 

trapphus och hisschakt är egna brandceller och löper genom hela byggnaden. 

Väggarna mellan de båda avdelningarna är uppförda i brandklass EI 30 och 

väggarna till trapphus samt hissar är uppförda i EI 60. I källaren är storköket, 

apparatrummet, tele- och lågspänningsrum samt förrådsutrymmena alla egna 

brandceller i brandklass EI 60. Dörrarna mellan brandcellerna på enheterna är 

uppförda i klass F 30-C vilket motsvarar EI 30 med automatisk dörrstängare se 

figur 3.1. Dörrarna till de bortersta trapphusen är stängda och saknar automatiska 

dörrstängare. De är försedda med dubbelfattade handtag. Väggarna i de boendes 

rum är utförda i brandklass EI 60
3
, dock saknar dörrarna brandklassning och 

därmed är inte patientrummen egna brandceller. Detta innebär att hela avdelningen är en brandcell. 

3.2 Branddetektorer och indikationstablåer 
I anläggningen finns det en detektor i varje boenderum. Det finns även detektorer i hallen, dagrummet, 

pentryt samt i andra rum där någon form av verksamhet föregår. I tabell 3.1 finns det statistik över hur 

många detektorer och larmindikationer det finns på plan 1 och 5 hämtat från brandlarmscentralens 

ritningar. På de olika sidorna om mitten finns det ungefär lika många detektorer och 

indikationstablåer. Indikationstablån visar om detektion har skett för en dold detektor. Både 

detektorerna och larmknapparna är anslutna till brandlarmcentralen och är adresserbara. Typen av 

detektorer är främst rökdetektor som i boenderummen men det finns exempelvis värmedetektor i 

tvättstugorna. 

Tabell 3.1 Beskrivning av antalet detektorer och larmknappar som återfinns på våning 1 och 5. Norr och 

söder anger avdelningens väderstreck. 

  Rök-

detektorer 

Värme-

detektorer 

Larm-

knapp 

Dolda rök-

detektor 

Kapslade 

värme-detektor 

Indikations-

tablå 

 Söder 26 4 1 4 2 6 

Plan 1 Mitten 9 0 1 0 0 0 

 Norr 28 4 1 4 1 6 

 Söder 26 3 1 4 3 6 

Plan 5 Mitten 9 0 1 0 0 0 

 Norr 26 3 1 4 3 6 

3.3 Utrymningslarm 

På varje avdelning finns det larmdon som larmar vid brand. Enligt personal hörs dessa klart och 

tydligt. Utrymningslarmet är direktkopplat till SOS. I källaren är brandlarmscentralen placerad och där 

har bland annat räddningstjänsten möjlighet att se var detektionen skett. Om utrymningslarmet 

aktiveras är det tänkt att en från varje våning ska ta trapporna ner till brandlarmscentralen för att där 

möta upp räddningstjänsten när de kommer. Det är endast vaktmästaren, fastighetsförvaltaren och 

räddningstjänsten som har nyckel till brandlarmscentralen och kan utläsa var en detektor har utlösts
4
.  

                                                           
3
 Byggprojektledare Fredrik Ljungqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun, 2010-04-04 

4
 Sektionschef Carin Djäken, Vård och omsorgsförvaltningen Botkyrka kommun, 2011-02-23 

Figur 3.1 Visar en 

dörrstängare. 
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3.4 Släckutrustning 
På varje våning finns det två brandposter, fem handbrandsläckare samt brandfiltar. Brandfiltar finns i 

anslutning till specifika rum där det finns en förhöjd risk för brand då exempelvis den boende är 

rökare, se figur 3.2. Alla handbrandsläckarna som undersöktes på objektbesöket var utbytta eller 

laddade i juli 2010. Dock är en del brandsläckare täckta av ett skynke eller har något annat föremål 

vilket förhindrar åtkomsten, se figur 3.2. Brandsläckarna är pulversläckare och är utplacerade i varje 

pentry samt vid varje trappa. Det finns en brandpost på varje avdelning, det vill säga två stycken på 

varje våning. Brandposterna är lokaliserade i korridoren, vid objektbesöket gick några av dessa inte att 

öppna men de som gick att öppna såg ut att vara i gott skick.  

 

 

 

 

 

 

3.5 Skyltning 
Utrymningsskyltarna som finns i byggnaden är oftast efterlysande. Skyltarna är i allmänhet väl synliga 

och bra placerade. Det finns dock skyltar som är dåligt placerade, bland annat en skylt vid entrén som 

en växt delvis täckte för, se figur 3.3.  

 
Figur 3.3 Visar en delvis skymd utrymningsskylt i entrén. 

Utrymningsplaner finns i varje avdelning där säkerhetsutrustning och utrymningsvägar är markerade 

enligt figur 3.4. I kulverten finns det dock en utrymningsplan som är missvisande. Annars ger dessa 

utrymningsplaner en god överblick över hur en utrymning ska genomföras samt vart släckutrustningen 

är placerad.  

Figur 3.2 Visar placeringen av brandsläckare och brandfilt. 

Figur 3.4 Visar utrymningsplanen som finns på varje våning.   
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Skyltningen till brandsläckarna är fullgod i de delar av anläggningen som undersöktes. Ett exempel 

finns i figur 3.5. Vid köket finns dock en skylt med texten ”På andra sidan dörren”, denna 

brandsläckare är dock inte lokaliserad precis bakom dörren utan lite längre in bredvid ett kylskåp som 

gjorde den lite svår att hitta. Brandposterna är lätta att lokalisera vilket visas i figur 3.6. Figur 3.7 visar 

en utrymningsdörr med dubbelfattade handtag. 

 

   

 

 

 

3.6 Flamskyddade madrasser 
I sängarna finns det madrasser som är flamskyddade med extra handtag på sidorna för att ha 

möjligheten dra ut madrassen snabbt vid en eventuell brand. 

3.7 Systematiskt brandskyddsarbete 
Det systematiska brandskyddsarbetet för Tumba äldreboende skall presenteras på en internsida som 

heter MarshPlus. Där är det tänkt att de som jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet skall 

lägga upp vilka rutiner som finns, eventuella tillbud och skador med mera. Eftersom det är 

internetbaserat kan både räddningstjänsten och fastighetsägaren följa arbetets gång. Under arbetets 

gång har flera besök gjorts på MarshPlus utan att hitta något som visar hur det systematiska 

brandskyddsarbetet bedrivs. På grund av att ingen information har hittats här har olika personer i 

Botkyrka kommun fått frågan hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs. Tyvärr är det endast 

en person som delvis svarat på denna fråga. Svaret blev att det ska finnas inlagda uppgifter i 

MarshPlus men att det tidigare har varit problem med rapportering i det systemet.  

På grund av att ingen information om det systematiska brandskyddsarbetet har erhållits under arbetets 

gång antas det att inget systematiskt brandskyddsarbete genomförs förutom den information som fåtts 

under objektsbesöket, som kan läsas om nedan. Under platsbesöket tillfrågades även personal om det 

systematiska brandskyddet men endast ofullständiga svar erhölls. Enkätundersökningen, se avsnitt 3.8, 

visar också på stora brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Detta ökade okunskapen om hur det 

systematiska brandskyddsarbetet utförs. 

3.7.1 Rutiner för personal innan larm 

I personalen finns det idag fyra brandskyddskontrollanter per våning som har genomgått utbildning 

hos räddningstjänsten. I deras arbete ingår det att utifrån en checklista gå ronder på enheten och 

kontrollera att utrustning som exempelvis dörrstängare fungerar samt att exempelvis inga lösa sladdar 

är synliga. Det är även deras ansvar att förmedla kunskapen vidare till sina kollegor och ta initiativ till 

aktiviteter som kan främja brandsäkerheten. Det finns ingen praktisk släckövning för resten av 

personalen och ingen utrymningsövning har skett på någon av våningarna. 

Figur 3.5 Visar utrymningsskyltar 

och skylt till en handbrandsläckare 

i kanten på en avdelning.  

Figur 3.6 Visar en brandpost 

på en avdelning. 

Figur 3.7 Visar en utrymningsdörr 

med dubbelfattning. 
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3.7.2 Rutiner för personal vid larm 

Vid ett larm finns det inga förutbestämda rutiner på flertalet av avdelningarna. På två våningar finns 

det däremot en mapp med kortfattade instruktioner. Den säger att det först skall påkallas hjälp från 

resten av arbetskamraterna. Därefter rädda de som är i omedelbar fara och stänga dörrar för att hindra 

rök och brandspridning. Därpå ska räddningstjänsten larmas från en säker plats innan resten av 

avdelningen utryms. Sist ska räddningstjänsten mötas och informeras om situationen. Om dessa 

instruktioner följs vid ett eventuellt tillbud på dessa två våningar är dock osäkert.  

3.8 Enkätundersökningen 
Enkäten delades ut till de anställda på Tumba äldreboende på våning 1 och 5. En ansvarig på varje 

våning fick i uppgift att dela ut enkäterna till de anställda på respektive våning. Anledningen till att 

våning 5 väljs är för att den representerar en majoritet av enheterna på äldreboendet. Våning 1 väljs 

eftersom det är ett demensboende och skiljer sig därmed från de övriga sex våningarna. 

Det delades ut 20 enkäter på våning 5 och 26 enkäter på våning 1. Enkäterna samlades sedan in efter 

en vecka och skickades till Lunds Tekniska Högskola. Antalet enkäter som besvarades var 21 stycken. 

Anledningen till att enkäten delas ut i fler exemplar på våning 1 beror på att det är fler anställda på den 

våningen.  

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka hur kunskapen hos personalen ser ut inom brand- 

och utrymningssäkerhet. Ytterligare används den för att samla in eventuella synpunkter från 

personalen angående brand- och utrymningssäkerhet.  

Nedan presenteras de viktigaste resultaten från enkätundersökningen som genomfördes vid Tumba 

äldreboende. En mer utförlig förklaring av resultatet finns i bilaga A där även enkäten presenteras. I 

bilagan redovisas förutom det sammanslagna resultatet för våning 1 och 5 även en del resultat för 

respektive våning.  

 90 procent av de svarande har en tillsvidareanställning och 10 procent har ett vikariat. 90 

procent har arbetat på avdelningen i mer än fem år. 

 86 procent av de svarande har genomgått någon brandskyddsutbildning under sin tid på 

avdelningen. 22 procent har genomgått en brandskyddsutbildning den senaste treårsperioden. 

För våning 1 har 25 procent inte genomgått någon brandskyddsutbildning under sin tid på 

avdelningen, motsvarande siffra för våning 5 är 8 procent. 

 29 procent av de svarande har deltagit i någon utrymningsövning under sin tid på avdelningen. 

Vid objektsbesöket framkom det dock att ingen utrymningsövning har genomförts för någon 

av våningarna. Enligt några i personalen har dock en genomgång av en utrymningsövning 

genomförts teoretiskt och det är kanske därför som det är några som har svarat ja på denna 

fråga. 

 24 procent av de svarande har inte tagit del av de rutiner för utrymning som gäller vid deras 

avdelning.  

Resultatet för våning 1 visar att 13 procent av de svarande inte har tagit del av de rutiner som 

gäller vid deras avdelning, motsvarande siffra för våning 5 är 31 procent. 
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 14 procent av de svarande vet inte vad de ska göra vid en utrymning. På delfrågan ”om ja, 

vad?” är det endast fyra personer som har svarat hur de har tänkt genomföra en utrymning. 

Anledningen till att så få personer har svarat på frågan kan bero på att de som svarade inte 

orkade skriva något eller att de faktiskt inte vet hur de ska genomföra en utrymning. 

 19 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de skall agera vid en utrymning av 

avdelningen och motsvarande siffra för de som är säkra är 43 procent. 38 procent känner sig 

varken säkra eller osäkra vid en utrymning. 

Av de svarande på våning 1 så känner sig 13 procent av de svarande osäkra på hur de ska 

agera vid en utrymning, motsvarande siffra för våning 5 är 23 procent. För de som känner sig 

säkra på hur de ska agera vid en utrymning är det 25 procent på våning 1 och 54 procent på 

våning 5. 

 100 procent av de svarande vet var släckutrustningen (brandsläckare, brandfilt etc.) på 

avdelningen är placerad. 

 14 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de ska använda släckutrustningen och 

motsvarande siffra för de som är säkra är 43 procent. 43 procent känner sig varken säkra eller 

osäkra vid en utrymning. 

På våning 1 är ingen av de svarande osäkra på hur de ska använda släckutrustningen, däremot 

är 23 procent av de svarande på våning 5 osäkra. För de som känner sig säkra på hur de ska 

använda släckutrustningen är det 25 procent på våning 1 och 54 procent på våning 5. 

 10 procent av de svarande har upplevt något tillbud på avdelningen som har lett, eller kunnat 

leda till en brand. 

 90 procent av de svarande vill ha mer utbildning/övning om utrymning respektive 86 procent 

för handbrandsläckning. Även 5 procent vill ha mer utbildning/övning inom något övrigt 

område.  

Enkätundersökningen som genomfördes besvarades av 8 personer på våning 1 och 13 personer på 

våning 5. På grund av att det inte var fler anställda som kunde svara på enkätundersökningen är inte 

undersökningsmaterialet så stort. Dock kan ändå några tydliga resultat som presenteras ovan ses i 

undersökningen.  

3.9 Ventilationssystem  
Då kanalsystemet på Tumba äldreboende är vertikalt kan brandgaser endast spridas från ett rum och 

vidare till ett rum ovan eller under via ventilationssystemet. Detta kan bara ske om branden höjer 

trycket i brandrummet till ett tryck som är större än det tryck som finns i kanalsystemet. 

Enligt uppgift från besöket på Tumba äldreboende stängs fläktsystemet av helt i samband med att 

utrymningslarmet aktiveras. Enligt ventilationsritningarna finns det brandgasspjäll, men det går inte att 

se var dessa befinner sig och vilken funktion dessa har beaktas därför inte. Information har även sökts 

av olika personer på Botkyrka kommun utan resultat. 

Beräkning av brandgasspridning utförs i datorprogrammet Program for Flow Systems, PFS och 

redovisas i kapitel 10. 
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3.10 Räddningstjänst 
Det tar cirka tre minuter för Botkyrka station att komma på plats. Vid automatlarm åker de 5+1. Det 

tar cirka 15 minuter för räddningstjänsten att få upp och trycksätta slang och inleda en insats. Om fler 

än en detektor larmar tillkallas även stegbil samt eventuellt Huddinge och Södertälje station. Huddinge 

station har en insatstid på cirka 15 minuter och Södertälje ungefär 17 minuter
5
. 

3.11 Byggnadsinventering 
Inför objektsbesöket granskas en byggnadsinventering innehållande en förenklad 

brandskyddsdokumentation över Tumba äldreboende. I byggnadsinventeringen framkom ett flertal 

brister/avvikelser (AB Teknoplan, 2005). En del av de brister/avvikelser som upptäcktes av företaget 

Teknoplan presenteras i sin helhet nedan.  

 Ny entréhall som samtidigt utgör utrymningsväg innehåller bl. a. cafeteria, denna lösning finns 

representerad på ett flertal sjukhus/sjukhem dock med en avsevärd skillnad. Entréhallarna är 

då försedda med sprinkler vilket är ett krav då det finns tex. cafeteria i utrymningsväg. 

Förslagsvis bör utrymningsvägar planeras om alt. installera sprinkler i entréhallen (AB 

Teknoplan, 2005). 

 På vårdplanen ingår dagrum i samma brandcell som korridor. Detta är ej tillåtet enligt dagen 

brandskyddskrav. Huruvida detta var en korrekt lösning då byggnaden uppfördes skall 

kontrolleras. Dock kan man konstatera att de sjukhus som har haft liknande brister har ålagts 

brandsyneföreläggande enligt Räddningstjänstlagen §41 om åtgärder i form av avskiljning alt. 

Sprinklerinstallation (AB Teknoplan, 2005). 

 Ett flertal dörrar in till 4-patientrum (2+2 rum) har demonterats på vårdplanen, det 

ursprungliga kravet på en 30-minuters brand/rökgräns mellan korridor och patientrum uppfylls 

troligtvis inte. För att kunna göra en korrekt bedömning krävs en studie av 

ventilationssystemets utformning (AB Teknoplan, 2005). 

Under arbetets gång har olika personer i Botkyrka kommun fått frågan om dessa brister/avvikelser har 

undersökts utan resultat.  

3.12 Brandskyddsindex  
Som komplement till de observationer som gjorts vid besöket genomförs en kvantitativ bedömning för 

att värdera brandsäkerheten på Tumba äldreboende. Det genomförs med hjälp av 

Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar (BSV-vård) som bedömer brandskyddet som finns på 

avdelningarna. Detta resultat kan sedan jämföras med andra avdelningar för att gradera säkerheten på 

just den avdelning som undersöks. Detta är en enkel metod för att ge ett kvantitativt mått på 

säkerheten i form av ett graderingstal som kallas för brandskyddsindex (BSI). Eftersom metoden bara 

ger ett siffervärde på brandsäkerheten kan ingen garanti ges om brandskyddet är tillräckligt även om 

brandskyddsindexet överstiger den rekommenderade gränsen. Anledningen till detta är att metoden 

inte tar någon hänsyn till hur en brand utvecklar sig i utrymmet i verkligheten (Frantzich, 2000).   

  

                                                           
5
 Insatsledare Per Delhage, Södertörns brandförsvarsförbund, 2011-02-04 
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3.12.1 Tillvägagångssätt 

För att erhålla ett värde på brandskyddsindexet behövs information om 26 olika komponenter som 

påverkar resultatet i olika stor grad. Några av dessa komponenter är personal, patienter, gångavstånd 

och husets uppbyggnad. Komponenternas värde multipliceras med ett viktningstal och summan av 

dessa komponenter ger ett brandskyddsindex. Ett riktvärde för brandskyddsindex är 2.80, om värdet är 

högre än det tyder det på ett tillfredställande brandskydd (Frantzich, 2000). I bilaga B finns 

information för alla komponentvärden om brandskyddsindex.   

3.12.2 Resultat 

BSI-värdet beräknas till 2.21 vilket ligger under det rekommenderade gränsvärdet 2.80. Enligt denna 

kvantitativa metod är brandskyddet därmed ej tillfredsställande. Detta ger en indikation på att det 

nuvarande brandskyddet är undermåligt. I bilaga B finns resultatet för alla komponentvärden. 
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4 Utrymning 
Detta kapitel beskriver teori om utrymningsförloppet, tid till kritiska förhållanden samt människors 

agerande vid brand. I kapitlet presenteras även information om utrymning av Tumba äldreboende, 

acceptanskriterier och vilka lagkrav som finns.  

4.1 Teori 
För att beräkna utrymningstiden delas förloppet upp i tre faser; varseblivning, förberedelse samt 

förflyttning. Summan av dessa tre faser räknas ihop och denna tid skall vara kortare än tiden tills 

kritiska förhållanden uppstår för att möjliggöra att en säker utrymning. Denna uppställning finns i 

ekvation 4.1 (Boverket 2, 2006).   

                                                    (Ekvation 4.1, (Boverket 2, 2006)) 

Den positiva differensen som blir mellan utrymningstiden och tiden till kritiska förhållanden är 

säkerhetsmarginalen. Säkerhetsmarginalen skall vara så stor som möjligt för att möjliggöra en säker 

utrymning.  

4.1.1 Kritiska förhållanden 

Vid utrymningsdimensionering får förhållandena i byggnaden inte överstiga de värden som finns för 

kritiska förhållanden. Det allmänna rådet från Boverket är att följande gränsvärden normalt kan 

tillämpas vid dimensionering (Boverket 1, 2008). 

 Gällande siktbarheten rekommenderas gränsvärden för brandgaslagrets höjd och siktsträckan. 

Brandgaslagrets höjd bör vara lägst 1,6 + (0,1 x H) meter, där H är rumshöjden. Om inte detta 

kan uppfyllas kan en siktsträcka på minst 10 meter i okänd miljö eller minst 5 meter i känd 

miljö (kontor och bostäder) vara tillräckligt (Boverket 1, 2008).  

 Gränsen för värmestrålning vid utrymning mot en person är en maximal långvarig 

strålningsintensitet på 2,5 kW/m
2
 eller en kortvarig strålning på maximalt 10 kW/m

2
. Den 

högsta rekommenderade strålningsenergin mot en person är 60 kJ/m
2
 utöver energin från en 

strålning på 1 kW/m
2
 (Boverket 1, 2008). 

 Den högsta föreslagna temperaturen som en person får utsättas för är 80 ⁰C (Boverket 1, 

2008). 

 Vid en utrymning får inte personer utsättas för skadliga doser av giftiga gaser eller för låg 

syrehalt. Enligt brandskyddshandboken anses det räcka att beakta gaserna kolmonoxid, 

koldioxid samt syrgas. En utrymning kan genomföras på ett säkert sätt om halterna för 

kolmonoxid understiger 2000 ppm, koldioxidkoncentrationen understiger fem volymprocent 

samt att syrgaskoncentrationen överstiger 15 volymprocent (Brandteknik, 2005). 

4.1.2 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden är den tiden som det tar för en person att uppfatta att något har inträffat. 

Naturligtvis beror denna tid på om branden är synlig eller inte men även om det finns något 

automatiskt utrymningslarm installerat. Där ett automatiskt utrymningslarm finns kan 

varseblivningstiden räknas ut utifrån aktiveringstiden vid en given effektutveckling (Boverket 2, 

2006). 

Om ett automatiskt utrymningslarm saknas beror varseblivningstiden på flera parametrar; vilka som 

vistas i lokalen, vilken relation dessa har till varandra, hur lokalen är utformad och hur mottagliga 

personerna är för den indikation som branden genererar. Denna tid kan variera mellan några få 

sekunder upp till flera minuter och därmed saknas rekommendationer (Boverket 2, 2006).   
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4.1.3 Förberedelsetid  

Denna del av utrymningsförloppet består av den tid som går åt för att personalen skall förstå att det 

brinner, lyssna på utrymningslarm, hjälpa andra med utrymning, förbereda sig, försöka bekämpa 

branden och så vidare. På Tumba äldreboende beror förberedelsetiden i hög grad på vilket tillstånd 

som personalen och de boende befinner sig i. Om de boende exempelvis sover eller att det råder 

personalbrist blir förberedelsetiden längre. Det finns även andra faktorer som spelar roll, som 

utformning av utrymningsskyltar, synliga utgångar och belysningen som finns i lokalen (Boverket 2, 

2006).  

För att minska denna tid är talade utrymningslarm effektiva eftersom de hjälper personer med 

beslutfattandet. I Boverkets ”Utrymningsdimensionering” finns det föreslagna förberedelsetider för 

olika verksamheter. Enligt den gäller för sjukhus och vårdavdelningar att förberedelsetiden är cirka 2 

minuter om larmet är en ringklocka. Om larmet är en ljudsignal med textmeddelande sjunker däremot 

tiden till cirka 1 minut. Dessa tider gäller för personer som inte ser branden. Om personer ser branden 

är den föreslagna förberedelsetiden istället 1 minut (Boverket 2, 2006). 

Tiden till att en brand upptäcks beror även på hur många personer det finns i personalen. Om det finns 

åtta personer i vårdstyrkan är det cirka 70-75 procent sannolikhet att personalen upptäcker branden 

innan eller samtidigt som det automatiska utrymningslarmet (Frantzich, 2001).  

Om vårdstyrkan minskas till fyra personer bedöms sannolikheten vara 25 procent att branden upptäcks 

samtidigt som det automatiska utrymningslarmet ljuder. Om styrkan däremot bara är två bedöms 

sannolikheten vara noll. Det innebär att det automatiska utrymningslarmet alltid upptäcker branden 

före personalen (Frantzich, 2001). 

4.1.4 Förflyttningstid 

Förflyttningstiden är den tiden som det tar för att utrymma ur den befintliga lokalen. Denna tid beror 

på var personerna är lokaliserade i lokalen, vilka personer det är frågan om, deras hjälpbehov samt 

förflyttningsförmåga. Alla dessa parametrar leder till att patienterna har olika gånghastigheter vilket 

även påverkas av yttre faktorer såsom belysningsnivå, persontäthet och utrymningsskyltar (Boverket 

2, 2006). 

4.2 Utrymning av Tumba äldreboende 
I lokalerna finns det utrymningsplaner uppsatta på varje avdelning. Om en utrymning är ett måste är 

det vårdarnas ansvar att ta med de boende till en säker plats. Vid utrymningslarm ljuder signalen i hela 

byggnaden. Nedan presenteras acceptanskriterier och de befintliga utrymningsvägarna. 

4.2.1 Acceptanskriterier 

Att helt ta bort risken för dödsfall till följd av en brand är svårt och kostsamt. Därmed bestäms ett 

acceptanskriterium, det vill säga ett kriterium där brandsäkerheten anses tillräcklig. Acceptanskriteriet 

i denna rapport utgår från Boverkets allmänna råd som presenteras i avsnitt 4.1.1. Därmed är kriteriet 

att alla de boende skall hinna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår förutom de som befinner 

sig i brandrummet. Andra kriterier är att det ska finnas ett skäligt brandskydd.  

Rapporten avgränsas till att beakta koldioxidhalten, sikt samt temperaturen för att avgöra när kritiska 

förhållanden uppstår på höjden 1.7 meter. Kritiska förhållanden uppstår när temperaturen överstiger 

80° C, sikten understiger 10 meter eller när koldioxidhalten överstiger fem volymprocent. Resultaten 

presenteras vid höjden 1.7 meter då det anses som en rimlig höjd för en persons ansikte. Anledningen 

till att gränsen för sikten väljs till 10 meter är på grund av att en del av boende är dementa och därmed 

antas miljön vara okänd. Det är även för att vara konservativa. 
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Vid utvärdering av ventilationssystemet väljs acceptanskriteriet att en utspädning på 1:100 är ett 

tillräckligt skydd mot brandgaser. Detta väljs för att det kan antas att vid en utspädning på 1:100 råder 

det säkra förhållanden för sikt och förgiftning (Jensen, 2009). 

4.2.2 Befintliga utrymningsvägar 

På entréplanet finns det fyra stycken nödutgångar; genom huvudentrén samt genom tre trapphus som 

leder ner till källaren där det går att komma ut i det fria. Dessa trappor går även upp till plan 1 men där 

leder inte utrymningsvägarna ut i det fria. Figur 4.1 nedan visar var utrymningsvägarna är lokaliserade 

på entréplanet. 

 

 

 

 

 

På planen 1 till 6, där alla de boende bor, finns det tre utrymningsvägar. Det finns en i varje kant av 

byggnaden samt en i mittendelen av huset. Dessa åskådliggörs i figur 4.2. Alla utrymningsvägar är 

trapphus och de leder ner till entréplan där utrymning ut till det fria kan ske. Dock används den andra 

avdelningen på våningarna som säkra platser då den är två brandceller bort. Eftersom många av de 

boende är sängliggande eller rullstolsbundna kommer förmodligen en utrymning att ske horisontellt 

till den andra avdelningen. Enligt en liten text på utrymningsplanerna står det att utrymning skall ske 

horisontellt.  

 

 

 

 

 

För att öppna utrymningsdörrarna ut till trapphuset krävs att båda händerna är fria eftersom dörrarna är 

försedda med dubbelhandtag se figur 3.7, dock inte för våning 1. I mittendelen av huset finns det 

hissar som inte skall användas vid utrymning. På plan 1 som är dementboende är dörrarna låsta, för att 

komma igenom dessa dörrar kvävs en kod vilket vårdarna och familjemedlemmar till de boende kan. 

Det finns även en knapp för nödöppning som aldrig testades vid besöket. Denna knapp är placerad 

väldigt högt upp vilket innebär att funktionshindrade eller korta personer kan ha problem att använda 

den, se figur 3.2.  

  

Figur 4.1 Visar utrymningsplanen för entréplan. De gröna pilarna visar utrymningsvägar. 

Figur 4.2 Visar utrymningsplan för våning 5, men utrymningsplanerna för våning 1-6 är identiska. De 

gröna pilarna visar utrymningsvägar. 
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4.3 Lagkrav 
Eftersom lagkraven kan förändras med tiden tas det i detta avsnitt upp hur lagarna var när byggnaden 

uppfördes och vilka krav som finns idag. Byggnaden uppfördes 1976 som ett sjukhus och under tidens 

gång har verksamheten ändrats till ett äldreboende. Detta medförde inte några direkta ombyggnationer 

förutom att verksamheten ändrades. Det innebär att det finns oklarheter angående vilka lagkrav som 

måste uppfyllas, det vill säga om det är lagkraven från 1975 eller de från när verksamheten ändrades. 

Då ingen direkt ombyggnation genomfördes antas det därmed att det är lagkraven från 1975 som skall 

uppfyllas.  

Nedan presenteras några lagkrav från Svensk byggnorm 1975 och några krav som finns i dagens 

regelverk (BBR 2008). Avslutningsvis presenteras en mindre jämförelse mellan lagkraven. 

4.3.1 Svensk byggnorm1975 för vårdanläggningar 

Eftersom byggnaden uppfördes 1976 har Svensk byggnorm från 1975 använts. Detta är en 

regelsamling på hur byggnationen skall uppföras samt hur ombyggnationer skall utföras.  

Grundkravet enligt Svensk byggnorm 37:221 är att det skall finnas minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar från lokaler där personer vistas mer än tillfälligt. En av dessa utrymningsvägar får 

utgöras av horisontell färdväg genom en annan lokal, utförd som en egen brandcell. Denna 

utrymningsväg får inte innehålla hinder där nycklar, koder eller passerkort måste användas. Från den 

angränsande lokalen måste det finnas en utrymningsväg som leder direkt ut till det fria (Statens 

planverk, 1975). Detta lagkrav är någon som Tumba äldreboende uppfyller eftersom dörrarna till 

mitten är försedda med vanligt handtag och på dementvåningen finns det en nödöppningsknapp.  

Enligt Svensk byggnorm 73:1, som handlar om vårdanläggningar, står det att dörr till vårdrum utförs 

härvid självstängande vilket innebär att dörrarna till patientrummen bör vara självstängande, vilket 

inte uppfylls. Korridoren inom vårdavdelningen skall avskiljas i lägst klass EI30 från vårdrum vilket 

inte uppfylls idag på grund av dörrarna. I samma kapitel finns det krav på att korridor eller annan 

motsvarande del av utrymningsväg ges en fri bredd av minst 1.8 meter och där sängtransport sker, en 

bredd av minst 2.4 meter (Statens planverk, 1975). Bredden i korridoren på Tumba äldreboende är 2.5 

meter vilket överstiger dessa värden. I korridoren finns det dock en del hinder som minskar den fria 

bredden, men eftersom det förekommer väldigt liten sängtransport, om än någon, bedöms detta som 

uppfyllt.  

Enligt Svensk byggnorm 37:2241 och 73:141 godtas ett gångavstånd på 45 meter från 

uppehållsplatsen inom avdelningen till närmaste utrymningsväg om denna leder till en annan 

avdelning som kan nås genom horisontell förflyttning. Från denna plats skall en evakuering till det fria 

vara möjlig. Annars är det tillåtna gångavståndet 30 meter (Statens planverk, 1975). Detta undersöks 

närmare i avsnitt 4.4.  

Enligt Svensk byggnorm 37:2542, som handlar om belysning i hotell och vårdanläggningar, godtas 

nödbelysning i samtliga utrymningsvägar om det är utformat som vägledande markeringar och som 

kompletterande ledljus om det ger en belysning av 2 lux på ifrågavarande golvytor. Detta skall vara 

anslutet separat via överströmsskydd direkt till byggnadens huvudcentral (Statens planverk, 1975). 

Vägledande markeringar och någon form av nödbelysning finns i byggnaden. 

Enligt Svensk byggnorm 52:31, finns det vissa krav för brandgasspridning. Enligt det allmänna kravet 

gäller det att installation som betjänar flera brandceller skall anordnas så att tillräckligt skydd mot 

spridning av brandgaser, via installationen, mellan brandcellerna erhålls (Statens planverk, 1975).  
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Detta är några av de lagkrav som finns i Svensk byggnorm SBN 1975. Självklart finns det flera lagar 

och reglar som skall följas. Enligt utsagor är byggnaden uppförd enligt de dåvarande kraven.  

4.3.2 Boverkets byggregler 2008 för vårdanläggningar/särskilt boende 

BBR, Boverkets byggregler utkommer med jämna mellanrum för att förmedla de nyaste reglerna inom 

byggnationer. De kraven som presenteras nedan är hämtade från Boverkets byggregler (Boverket 1, 

2008). 

Enligt BBR 5:373 bör avståndet mellan utrymmen inom vårdavdelningar och närmaste trapphus 

understiga 50 meter. 

Enligt BBR 5:375 skall det finnas utrymningslarm och anordningar för tidig upptäckt av brand.  

Enligt BBR 5:514 skall korridorer inom samma vårdavdelning avskiljas i lägst klass E 30 från 

angränsade vårdrum, dagrum, rökrum och liknande utrymmen.  

Enligt BBR 5:652 skall ventilationskanalen utformas så att de vid brand inte ger upphov till 

antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerad i. 

Ett tillfredställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller skall erhållas. 

Ventilationssystemet borde vara separata för varje brandcell ända ut i det fria. 

Enligt BBR 5:21 skall byggnader för denna sorts verksamhet uppföras i Br1. 

Enligt BBR 5:311 skall det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, där fönster ej får 

används som utrymningsväg. 

Enligt BBR 5:352 skall vårdanläggningar ha vägledande markeringar för utrymning om berörda 

personer förväntas ha mindre god lokalkännedom. I byggnader med fler än två våningsplan bör två 

efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer anslutas till olika gruppsäkringar.   

Enligt BBR 5:6214 skall dörrar och dylikt i eller till en utrymningsväg vara försedda med 

självstängningsanordning.  

Enligt BBR 8:22 bör det inte förekomma några trösklar i dörröppningarna. 

Enligt Boverkets konsekvensbeskrivning framgår det att varje rum skall vara en egen brandcell 

(Boverket 3, 2005).  

4.3.3 Jämförelse mellan Boverkets byggregler 2008 och Svensk Byggnorm 1975 

En del av lagarna är inte ändrade i så stor utsträckning. Det innebär att Tumba äldreboende även 

uppfyller en del av dagens krav. Några lagkrav är även tillagda däribland att alla patientrum skall vara 

egna brandceller. Detta uppfylls inte idag eftersom dörrarna inte är brandklassade. En del andra 

lagkrav är ändrade, exempelvis gångavstånden. Just gångavstånden är ett lagkrav som är lättare att 

uppfylla idag eftersom ett längre avstånd till utrymningsvägen är acceptabelt. Gångavståndet för 

Tumba äldreboende presenteras mer ingående i avsnitt 4.4 nedan.  
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4.4 Gångavstånd 
I en förenklad dimensionering kan bland annat gångavståndet räknas ut för att undersöka om avståndet 

till en annan brandcell är acceptabelt. Acceptabelt gångavstånd till den horisontella utrymningsvägen 

är 45 meter och till den vertikala utrymningsvägen 30 meter (Statens planverk, 1975). Då våningarna 

är utformade på samma sätt beräknas gångavståndet bara på en våning. Den sämsta placeringen för 

patienterna är i det sydvästliga hörnet i dagrummet enligt figur 4.3. Denna placering är dock mest 

ofördelaktig om patienterna utrymmer runt pentryt istället för igenom. Avstånden är uppmätta från 

CAD-ritningar. 

Enligt rekommendationer skall den sammanfallande gångvägen multipliceras med två (Statens 

planverk, 1975) som i detta fall blir cirka 18 × 2 = 36 meter. Den resterande gångvägen från 

korridoren är cirka 19 meter vilket resulterar i att det totala gångavståndet blir 55 meter, vilket är mer 

än 45 meter till den horisontella utrymningsvägen. Därmed är den förenklade dimensioneringen inte 

godkänd.  

 

Figur 4.3 Visar längsta gångavstånd till en utrymningsväg om personen inte går genom pentryt. Där den 

heldragna linjen är sammanfallande gångväg, den streckade linjen är till utrymningsvägen som leder mot den 

andra avdelningen och den punktade linjen är till den vertikala utrymningsvägen.  

Om personerna istället går igenom pentryt, se figur 4.4 nedan, blir det totala gångavståndet 33 meter 

till den vertikala utrymningsvägen. Detta är mer än de 30 meter som den förenklade dimensioneringen 

godkänner då personen uppsöker utrymningsvägen som leder till ett trapphus. Gångavståndet till den 

horisontella utrymningsvägen har ett gångavstånd på 47 meter, vilket ej är godkänt.  

 

Figur 4.4 Visar längsta gångavstånd till en utrymningsväg om personen går igenom pentryt. Där den 

heldragna linjen är sammanfallande gångväg, den streckade linjen är till utrymningsvägen som leder mot den 

andra avdelningen och den punktade linjen är till den vertikala utrymningsvägen. 
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Som tidigare nämnt är inte den sydvästliga placeringen i dagrummet mest ofördelaktig om de boende 

går igenom pentryt utan då är det i stället ett av 1-patientrummen som är lokaliserade i mitten av 

korridoren enligt figur 4.5. Den sammanfallande gångvägen är då 11 meter och resterande 

gångavståndet till trapphuset är 13 meter. Då blir det totala gångavståndet 35 meter vilket överstiger 

30 meter som är kravet till den vertikala utrymningsvägen. Den totala utrymningsvägen till den 

horisontella utrymningsvägen blir 47 meter vilket överstiger gränsen som är 45 meter. 

 

Figur 4.5 Visar längsta gångavstånd till en utrymningsväg för personer som visats på den mest ofördelaktiga 

plasten. Där den heldragna linjen är sammanfallande gångväg, den streckade linjen är till utrymningsvägen 

som leder mot den andra avdelningen och den punktade linjen är till den vertikala utrymningsvägen. 

Sammanfattningsvis är den förenklad dimensionering av gångavstånden inte godkänd. Detta kan bero 

på att mätningarna är något felaktiga då avstånden är uppmätta från CAD-ritningar. Dock bör 

mätningar genomföras på andra ritningar eller i verkligheten för att klargöra om kraven uppfylls.  
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5 Riskidentifiering  
Denna rapport genomförs som en scenarioanalys. Som motivering till att genomföra en deterministisk 

analys ligger observerade brister under objektsbesöket, brister enligt lagkraven samt att 

gångavstånden till utrymningsvägarna är för långa. En scenarioanalys baseras på ett antal typiska 

scenarier som bedöms vara representativa för byggnaden eller verksamheten. Dessa scenarier bör 

vara de värsta troliga händelserna. Fastställandet av vilka dessa är baseras på statistik, 

enkätundersökningen och ett objektbesök som skedde den 4:e februari 2011. I detta kapitel visas 

statistik, en grovanalys samt valda brandscenarier.  

5.1 Statistik 
Mellan 1999 och 2008 skedde det 997 dödsbränder i Sverige, av dessa skedde 44 stycken inom 

åldringsvården. Det innebär att åldringsvården är det fjärde vanligaste stället där dödsbränder sker 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Med hjälp av statistik fås en bild av orsaker och 

vilken tid på dygnet bränder brukar ske. Statistiken som används baseras från USA då den är mer 

detaljerad och antas vara applicerbar även i Sverige. Statistiken som används presenteras nedan. 

Sammanfattningsvis visar den amerikanska statistiken att 70 procent av bränderna sker mellan 07.00 

och 21.00 det vill säga huvudsakligen på dagtid. 41 procent av bränderna orsakas av köksutrustning 

och 14 procent av tvätt- och torkmaskiner. Vidare är det värt att notera att det vanligaste startutrymmet 

är köksområdet med 43 procent, därefter tvättrummet med 15 procent och patientrum 11 procent 

(Ahrens, 2006). 

På Tumba äldreboende har det skett ett flertal larm. Larmen har främst varit automatlarm utan brand 

men exempelvis 2008 började ett bord brinna av ett tänt ljus
6
. 

5.2 Grovanalys 
En grovanalys utförs för att fastställa värsta troliga fall. Vid bestämmande av scenarier och dess nivå 

utgås det från den deterministiska analysen. I tabell 5.1 nedan presenteras tänkbara brandscenarier och 

deras sannolikhet att ske samt konsekvensen av dem. Sannolikheten anges i nivåerna 1-5 där 1 är 

väldigt låg och 5 är stor sannolikhet. På liknande vis anges konsekvensen i nivåer 1-5. Vid valet av 

nivåer utgås det från bland annat ett antal punkter. Några av dessa utgångspunkter presenteras nedan. 

 Vad är rummets funktion och placering? 

 Vilka vistas i rummet och när? 

 Vad är dess brandbelastning? 

 Vilka möjliga brandförlopp kan identifieras? 

 Hur stor är risken för brandgasspridning? 

 Vilka detektorer för brand finns? 

 Hur påverkar en brand en eventuell utrymning? 

Motiveringar till valen av nivåerna finns i bilaga C. På Tumba äldreboende finns det ytterligare 

utrymmen där en brand kan uppstå som grovanalysen inte tar med. Det beror på att dessa rum inte 

undersöktes under besöket eftersom fokus låg på hur en brand påverkar de boende.   

  

                                                           
6
 Insatsledare Per Delhage, Södertörns brandförsvarsförbund, 2011-02-10 
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Tabell 5.1 Grovanalys. 

Brandscenario Sannolikhet Konsekvens 

Scenario 1: 1-patientrum 4 4 

Scenario 2: 4-patientrum 4 4 

Scenario 3: Pentry 3 3 

Scenario 4: Tvättstuga 3 5 

Scenario 5: Toalett 2 1 

Scenario 6: Dagrum 2 5 

Scenario 7: Sköljrum utanför 4-patientrum 2 3 

Scenario 8: Korridor 2 3 

Utifrån de bestämda nivåerna ovan görs en riskmatris som åskådliggörs i figur 5.1 nedan. 

Sannolikhet             
5             

4       Scenario 1     
Scenario 2 

3     Scenario 3   Scenario 4   

2 Scenario 5   Scenario 7   Scenario 6   
Scenario 8 

1             

  1 2 3 4 5 Konsekvens 

Figur 5.1 Riskmatris över brandscenarierna i tabell 5.1. 

5.3 Valda brandscenarion 
Från riskmatrisen ovan som baseras på tabell 5.1 skall endast några scenarier väljas ut för vidare och 

djupare analys. Dessa scenarier bedöms vara representativa men även de värsta troliga.  

De scenarier som väljs ut är därför de scenarier som hamnar i den röda zonen i riskmatrisen: 

 Brand i patientrum 

 Brand i tvättstuga 

 Brand i dagrummet 

Det skall dock påpekas att de övriga scenarierna också kan orsaka svåra bränder med påtagliga 

konsekvenser. På grund av arbetets omfattning genomförs ingen större analys på de scenarier som inte 

väljs. Enligt bedömningen är dock de utvalda brandscenarierna representativa och de kommer 

troligtvis orsaka svårare bränder med större konsekvenser än de andra. Därmed antas det att de 

alternativa scenarierna täcks in av de valda. Det finns en risk för att brand i patientrum och i tvättstuga 

kommer ge liknande resultat. Det väljs ändå att analysera båda scenarierna främst då det anses att ett 

patientrum måste beaktas för den stora kopplingen till de boende och för att en brand kan fortgå längre 

oupptäckt i tvättstugan. Vidare så skiljer sig även brandbelastningen något. 
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Figur 5.2 nedan visar placeringen för de olika rummen. 

 

Figur 5.2 Visar placeringen för de olika rummen. 

Det finns som tidigare nämnt en risk för att brandgaser sprids med ventilationssystemet vid en 

eventuell brand. För att utvärdera om och hur mycket brandgaser som sprids analyseras även en brand 

på en annan avdelning trots avgränsningen till en avdelning. Detta fall presenteras nedan: 

 Brandgasspridning via ventilationssystemet 
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6 Introduktion till simuleringar 
I detta kapitel presenteras en introduktion till de olika brand- och utrymningssimuleringarna som 

utförs. Även en känslighetsanalys för ERM redovisas. 

6.1 Brandsimuleringar 
Denna rapport utgår från en scenarioanalys. Det innebär att de brandscenarier som bestäms ska utredas 

vilket görs genom en brandsimulering. För att utföra en brandsimulering krävs en dimensionerande 

brand för varje brandscenario. I rapporten uppskattas först brandbelastningen i brandrummet och 

därefter bestäms ett troligt brandförlopp för hur branden sprider sig. Eftersom alla inventarierna beter 

sig olika vid bränder tas experimentellt framtagna effektkurvor för de olika föremålen fram. Utgående 

från kritisk strålningsintesitet för respektive inventarie kan tiden till antändning beräknas. 

Effektkurvorna adderas till varandra utifrån tiden när de olika inventarierna antänder från den 

infallande strålningen av startbranden.  

För att undersöka om bränderna blir ventilationskontrollerade under brandförloppet utförs beräkningar 

för att se om det finns tillräckligt med öppningar som syre kan strömma in genom till rummen. 

Beräkningarna utförs för de teoretiskt största öppningarna. De sammanfogade effektkurvorna utgör 

den dimensionerande branden för respektive brandscenario. I bilaga J finns indata till de olika 

effektkurvorna och i bilaga I finns beräkningsgången för hur branden sprider sig. I korridoren finns det 

lite brännbara material vilket innebär att en brand kommer att ha svårt att sprida sig ute i korridoren i 

det tidiga brandförloppet. Därmed antas det att branden inte sprider sig från startutrymmet. Takhöjden 

i alla rummen är högre än höjden i korridoren vilket innebär att ett brandgaslager bildas i rummen 

innan brandgaserna sprider sig ut i korridoren.  

Brandförloppen simuleras i brandsimuleringsprogrammet FDS version: 5.5.3, SVN Revision No: 7060 

och jämförs med brandsimuleringsprogrammet CFAST. Detta för att kontrollera att resultaten som 

erhålls från FDS är rimliga. Teori för de båda programmen återfinns i bilaga D.   

FDS bygger på att en volym delas in i små kontrollvolymer där programmet sedan genomför 

beräkningar för varje kontrollvolym. Genom dessa beräkningar erhålls ett resultat som 

förhoppningsvis återspeglar verkligheten relativt bra. En svaghet som detta program har är att det bara 

kan använda räta väggar. Indata till dessa simuleringar bygger på några mindre förenklingar i 

geometrin på avdelningen. För mer ingående information om FDS se bilaga E. I figur 6.1 nedan visas 

uppställningen av en avdelning av Tumba äldreboende i FDS. De röda rektanglarna symboliserar 

bränderna som simuleras i tre olika försök. De gröna prickarna med siffror i markerar var 

termoelementen är placerade i korridoren. Termoelement 1 är närmast den horisontella 

utrymningsvägen och termoelement 12 är placerad vid kanten av byggnaden. När resultatet presenteras 

för tiden till kritiska förhållanden uppstår i korridoren genomförs detta främst för termoelementträd 1, 

6 och 10. Detta eftersom termoelementträd 1 är vid den horisontella utrymningsvägen, 

termoelementträd 6 är i mitten av avdelningen, utanför dagrummet och termoelementträd 10 är 

placerat utanför den vertikala utrymningsvägen vid trapphuset. 
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Figur 6.1 Termoelementens placering i FDS, markerade med grönt. De röda rektanglarna är bränder 

placerade i patientrummet, tvättstugan samt dagrummet. 

CFAST är ett program med fler begränsningar än FDS. Därmed genomförs vissa förenklingar främst 

när det gäller geometrin. Då en av programmets begränsningar är antalet rum integreras förrummen 

med korridoren. Vidare för att hantera de begränsningar som finns i programmet för längd, bredd och 

höjd delas korridoren in i olika delar med en avskiljande taktröskel mellan. I Bilaga F redovisas 

ingående den indata som används i CFAST. 

Från FDS och CFAST erhålls utdata som exempelvis brandgaslagrets höjd, koldioxidhalt och sikt som 

möjliggör fastställandet av tiden till kritiska förhållanden. Tiden till kritiska förhållanden jämförs med 

tiden för utrymning för att se om acceptanskriteriet uppfylls eller inte. 

Resultaten för kritiska förhållanden presenteras vid höjden 1.7 meter då det anses som en rimlig höjd 

för en persons ansikte. Tiden det tar till att kritiska förhållanden uppstår för temperatur, koldioxidhalt 

samt sikt uppskattas från tilläggsprogrammet Smokeview som är en del av FDS. Smokeview är ett 

visualiseringsprogram som åskådliggör resultatet av en simulering. Temperaturen mäts även med hjälp 

av termoelement som är utplacerade på olika ställen i korridoren, se figur 6.1. Termoelementen har en 

termisk tröghet och visar därför inte tillfälliga toppar i temperatur. Det leder till att kritiska 

förhållanden uppstår senare för termoelementen än för temperaturen i Smokeview då dessa avläses 

som punktvärden. I Smokeview uppskattas temperaturen och koldioxidhalten med hjälp av 

punktvärden på höjden 1.7 meter för termoelementträd 1, 6 och 10. Detta utförs genom att visuellt 

avläsa när kritiska förhållanden uppstår vid en vald punkt. För sikten presenteras resultatet som 

medelvärden över en längre sträcka. Medelvärdet över en längre sträcka utläses genom att 

approximera när sikten understiger tio meter på en sträcka av cirka tio meter. 

I FDS och datorprogrammet DetactQS simuleras även tiden till att detektionssystemet aktiveras. I 

bilaga G redovisas den indata som används vid simuleringen av detektionen i DetactQS. 

6.2 Utrymningssimuleringar 
På vårdavdelningar gäller som tidigare nämnt att förberedelsetiden antas vara 2 minuter om personer 

inte ser branden. Om branden är synlig antas denna tid istället vara 1 minut. För personal gäller det att 

i denna tid inkluderas en viss gångtid och förberedelsetid för de boende (Frantzich, 2001). 

På Tumba äldreboende beror personaltätheten på vårdbehovet. På en våning under dagtid är 

bemanningen generellt 9-11 personer det vill säga 4-6 per avdelning. Under natten är bemanningen 

istället 1-2 per vårdavdelning. Utifrån detta varieras vårdstyrkan mellan elva och två stycken i 

utrymningssimuleringarna. Anledning till detta beror även på att det inte bedöms troligt att hjälp 

kommer från andra våningar på grund av att det inte finns några rutiner för detta.  
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Generellt bor det 13 personer på varje vårdavdelning och därför simuleras detta antal. De boendes 

hjälpbehov varierar stort; allt från att personer som kan ta sig ut själva till personer som behöver hjälp 

av två personer för att ta sig ut. På grund av variationen sätts hjälpbehovet vid simuleringarna som 

troliga värsta scenarier efter brandens placering.  

Vidare antas i samtliga fall att en släckinsats av personalen antingen misslyckas eller inte utförs. Detta 

kan motiveras av de brister som troligtvis förekommer i utbildning av personalen enligt bland annat 

enkätundersökningen och vid samtal med personal under objektbesöket den 4 februari 2011. 

Ytterligare är sannolikheten för att personalen upptäcker en brand före brandlarmet låg. All utrymning 

antas ske horisontellt till mittendelen och därefter vidare till den andra vårdavdelningen. 

Sammanfattningsvis ger detta därmed ett antal troliga värsta scenarier. Vidare så prioriterar personalen 

alltid patienterna närmst sig själva och arbetar sig följaktligen bortåt genom korridoren. Denna 

prioriteringsordning väljs då det inte finns några direkt förutbestämda rutiner för personalen. 

Utrymningssimuleringarna genomförs i utrymningssimuleringsprogrammet ERM som är speciellt 

utvecklat för vårdanläggningar. Teori om datorprogrammet ERM kan läsas i bilaga D och indata finns 

i bilaga H.  

6.2.1 Känslighetsanalys av ERM 

Två känslighetsanalyser utförs. En enkel känslighetsanalys där det undersöks vilken variabel som var 

känsligast vid en ERM simulering används för att styra valet av antalet utrymningsfall. Den andra 

känslighetsanalysen utförs för att undersöka betydelsen av en eller två utrymningsvägar. Den första 

känslighetsanalysen utförs genom att variera en variabel i taget medan de andra är konstanta. De 

variabler som utreds hur de påverkar utrymningstiden är de boendes placering, deras hjälpbehov samt 

antal i personalen. Fyra olika fall undersöks. Fall 1 och 2 skiljer sig genom mängden personal från 10 

till 2 personer och fall 3 skiljer sig från fall 1 på hjälpbehovet. Hjälpbehovet varieras från sämsta till 

bästa. Till sist skiljer sig fall 4 från fall 1 på placeringen av de boende. Nedan i tabell 6.1 visas den 

totala utrymningstiden för varje fall. 

Tabell 6.1 Total utrymningstid för olika fall vid känslighetsanalysen. 

Fall Total utrymningstid (min:sek) 

1 3:41 

2 6:20 

3 3:58 

4 3:46 

Tabell 6.1 ovan visar att det som styr mest vid en utrymning är antalet personal då skillnaden mellan 

fall 1 och 2 är 2 minuter och 40 sekunder. Därmed beaktas personantalet extra vid simuleringarna. 

Med avseende på de boendes hjälpbehov var skillnaden ungefär 18 sekunder och för de boendes 

placering ungefär 5 sekunder. Därmed anses de boendes placering vara av liten betydelse vilket även 

betyder att prioriteringsordningen är av liten betydelse och beaktas därför inte. Hjälpbehovet är även 

av mindre betydelse och beaktas därför inte i lika stor utsträckning som antalet personal. 

I den andra känslighetsanalysen undersöks som tidigare nämnt skillnaden om det endast utförs 

horisontell utrymning genom en utrymningsväg eller om båda utrymningsvägarna används. Denna 

känslighetsanalys utförs på de utrymningsfall som presenteras i nästa avsnitt och visas i samband med 

varje brandscenario. 
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6.2.2 Simulering i ERM 

I ERM simuleras två olika utrymningsfall, fall A och fall B. De olika fallen skiljer sig åt positionering 

av personalen och de boende, hjälpbehov och förberedelsetid. Nedan presenteras fallen kort: 

 Fall A: Alla boende befinner sig i sina respektive rum och är sängliggande. Då alla är 

sängliggande är hjälpbehovet stort. Förberedelsetiden för personalen är 120 sekunder och för 

de boende 30 sekunder från att personalen har kommit fram. 

 Fall B: Majoriteten av de boende befinner sig i dagrummet tillsammans med majoriteten av 

personalen. Vid brand i dagrummet sätts förberedelsetiden för personalen till 60 sekunder och 

för de boende till 20 sekunder. Vid brand i tvättstugan eller i ett patientrum sätts det dock till 

120 respektive 30 sekunder. 

För varje fall varieras personalantalet mellan 11, 6 och 2 stycken personer. Där det största antalet 

personal är fall 1 och det minsta fall 3. För mer utförlig beskrivning av varje fall samt exakt indata i 

ERM se bilaga H. 

Sist är det viktigt att poängtera att ERM simulerar endast utrymningstiden exklusivt 

varseblivningstiden och därmed kommer denna tid ej synas i resultatet vid utrymning ur ERM. 

 



7 BRANDSCENARIO - PATIENTRUMMET 

 

33 
 

7 Brandscenario – Patientrummet  
Detta kapitel behandlar en brand i ett patientrum innan några åtgärdsförslag genomförs. 

Brandscenariots förlopp beskrivs och dess effektutveckling presenteras. Det utförs brand- och 

utrymningssimuleringar för scenariot och resultatet sammanställs. Även en verifiering och en 

känslighetsanalys redovisas. 

7.1 Beskrivning 
I scenariot väljs det att räkna på hur en brand utvecklar sig i ett 1-patientrum. Detta för att avståndet 

mellan möblerna är kortare än i ett 4-patientrum vilket ökar risken för brandspridning. Det leder till att 

tillväxthastigheten blir större och kritiska förhållanden uppstår tidigare i ett 1-patientrum.  

Möblemangen i patientrummen varierar en del vid objektsbesöket, men gemensamt för de flesta 

rummen är att det finns en säng, någon form av klädförvaring, soffa/fåtölj och något bord, se figur 7.1. 

I 4-patientrummen finns det stora möjligheter att möblera med fler möbler men dessa är oftast 

sparsamt inredda. I en del rum finns det mobila element som används till både att värma rummet men 

även till att torka kläder.  

I rummen finns det flera antändningskällor och eftersom flera möbler är placerade nära varandra är 

risken för brandspridning mellan möblerna stora. Oftast har två 1-patientrum samma ingång från 

korridoren vilket innebär att det närliggande rummet troligtvis uppnår kritiska förhållanden först och 

sedan korridoren. Mellan 4-patientrummen finns det ett sammanbindande rum som benämns som 

sköljrum i ritningar. Detta rum består i regel av en del textilier och någon garderob. I regel är 4-

patientrummen ungefär dubbelt så stora som 1-patientrummen. 

7.2 Brandförlopp och effektutveckling 
I det uppställda brandscenariot finns det två fåtöljer, en säng med flamskyddad madrass och en stor 

byrå. Branden antas starta i en fåtölj. 

I patientrummen är det tillåtet att använda levande ljus, vilket är en trolig tändkälla. Även exempelvis 

elektrisk utrustning kan vara orsaken till en brand. Det dimensionerande brandscenariot ser ut som den 

i figur 7.1. Branden antas börja vid fåtöljen längst till höger i bilden. Bredvid fåtöljen finns det ett litet 

soffbord och på andra sidan finns en likadan fåtölj. Det är denna fåtölj som antänds först av 

strålningen från den första fåtöljen. Den ursprungliga fåtöljen antänder därefter en byrå och en säng 

med flamskyddad madrass. Sängen är placerad som i figur 7.1 och byrån är placerad till höger i bilden 

utmed väggen. Branden sprider sig relativt fort eftersom det är korta avstånd mellan bränslekällorna, 

se bilaga I.  

Figur 7.1 Visar ett exempel på ett 1-patientrum. 
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Då det finns en rökdetektor i rummet sker aktiveringen relativt snabbt. Vid denna simulering antas 

dörren ut till korridoren vara helt öppen vilket innebär att branden hela tiden kommer att ha tillgång 

till syre. Brandgaser sprider sig ut i korridoren och risken finns då att den horisontella 

utrymningsvägen som leder till den andra avdelningen på våningsplanet blir obrukbar.  

Eftersom alla inventarierna beter sig olika vid bränder tas experimentellt framtagna effektkurvor för de 

olika föremålen fram. Dessa effektkurvor sammanfogas efter att beräkningar genomförs på tiden när 

de olika inventarierna antänder utifrån infallande strålning. Detta visas i figur 7.2. I bilaga J finns 

indata till de olika effektkurvorna och i bilaga I finns beräkningsgången för hur branden sprider sig.  

Indata för byrån hämtas från NIST, National Institute of Standards and Tecnology som har testat hur 

effektutvecklingen är för många olika ämnen, material och inventarier. Byrån är lite för stor i 

förhållande till vilka möbler som finns i patientrummen. För att kompensera för detta tas inte 

soffbordet och sängbordet med i beräkningarna. Fåtöljerna hämtas från SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut som genomfört ett flertal tester på hur effektutvecklingen varierar i olika material. 

Eftersom information saknas om vilka material som finns i fåtöljerna på Tumba äldreboende väljs en 

ny effektkurva konservativt utifrån flera olika fåtöljer, se bilaga J. Madrassen som finns i 

patientrummen är flamskyddad och därför väljs en effektkurva med hänsyn till detta. I Stefan 

Särdqvists Initial Fires (1993) har liknande madrasser testats. Dock saknas kunskap om hur goda 

egenskaper som just dessa flamskyddade madrasser har och därför ansätts effektkurvan till ett 

medelvärde av en ”vanlig” madrass och en flamskyddad madrass. Detta för att vara konservativa.  

I figur 7.2 visas den dimensionerande effektutvecklingen för brandscenariot i patientrummet. Den 

svarta kurvan är den framtagna effekten men då den kurvan inte är möjlig att implementera i CFAST 

och besvärlig i FDS approximeras den till en αt
2
 kurva, vilket resulterar i den röda kurvan. Den röda 

kurvan får tillväxthastigheten 0.021 kW s
-2

. 

 

Figur 7.2 Den dimensionerande effektutvecklingskurvan för hela brandförloppet i patientrummet. Den röda 

kurvan är indata till FDS och CFAST, fast vid simuleringarna väljs det att begränsa tiden till 900 sekunder. 
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7.3 Resultat – Brandsimulering 
För att fastställa tiden till kritiska förhållanden simuleras brandscenariot primärt i FDS. Brandscenariot 

simuleras även i CFAST för att verifiera de resultat som erhålls i FDS som kan ses i avsnitt 7.5. 

Ytterligare beräknas tiden till detektoraktivering i FDS.  

7.3.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

Nedan presenteras det resultat som erhålls från brandsimuleringen i datorprogrammet FDS. Först 

presenteras effektutvecklingen och sedan tiden det tar till kritiska förhållanden uppstår för temperatur, 

koldioxidhalt och sikt på höjden 1.7 meter för de olika termoelementen. 

I figur 7.3 visas indata till effektutvecklingen i FDS samt resultatet från FDS. Anledningen till att de 

inte ser likadana ut beror på att branden blev ventilationskontrollerad i FDS. Vid beräkningarna av den 

dimensionerande branden var fler fönstren öppna än i simuleringarna. Båda kurvorna följer dock 

ungefär samma tillväxt och därmed borde inte resultaten som presenteras längre ner påverkas 

nämnvärt. Detta på grund av att de flesta kritiska förhållanden uppstår innan branden blir 

ventilationskontrollerad. 

 

Figur 7.3 Visar indata till effektutvecklingen till FDS och CFAST samt resultatet från FDS. Anledningen till att 

de båda kurvorna inte är samma är för att branden blir ventilationskontrollerad i FDS. 

I tabell 7.1 visas tiderna till kritiska förhållanden uppstår för höjden 1.7 meter för termoelementträd 1, 

6 och 10.  

Tabell 7.1 Visar tiden till kritiska förhållanden för termoelementträd 1, 6 och 10 på höjden 1.7 meter.  

 Termoelementträd 1 [s] Termoelementträd 6 [s] Termoelementträd 10 [s] 

Sikt 77 106 146 

Koldioxidhalt  250 875 676 

Temperatur 173 320 335 

Eftersom branden blir ventilationskontrollerad efter cirka sex minuter kan resultaten efter denna 

tidpunkt vara något missvisande då FDS har en svaghet i ventilationskontrollerade bränder. Dock 

uppstår kritiska förhållanden i hela korridoren innan branden blir ventilationskontrollerad för både sikt 

och temperatur. Därför anses de erhålla resultaten som godtagbara då kritiska förhållanden uppstår 

under tillväxtfasen. 
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Kritiska förhållanden uppstår först vid den horisontella utrymningsvägen. Därefter uppstår kritiska 

förhållanden i övre delen av mittendelen i avdelningen. För lägre delen av korridoren blir det kritiska 

förhållanden tidigare vid den vertikala utrymningsvägen än i mittendelen av korridoren. Detta kan 

bero på att brandgaserna sprider sig utmed taket i korridoren mot den vertikala utrymningsvägen. Vid 

väggen längst bort i korridoren vänder brandgaserna och tvingas då ner mot golvet. En annan 

anledning kan också vara att brandgaserna sprider sig in i dagrummet och därför förhindras 

brandgaserna att sjunka ner mot golvet i mittendelen av korridoren. 

Strålningsintensiteten uppnår inte kritiska förhållanden innan tiden till kritiska förhållanden uppstår 

för temperatur, koldioxidhalt och sikt. 

I avsnitt 7.7 visas en sammanfattning av ovan presenterade resultat.  

7.3.2 Tid till detektoraktivering i FDS  

I tabell 7.2 presenteras resultatet för tid till detektoraktivering för FDS. I bilaga E redovisas 

information om detektoraktivering. 

Tabell 7.2 Rökdetektoraktivering i FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid FDS [s] 

Patientrum 0.0 23 

 1.35 24 

7.4 Resultat – Tid till utrymning  
I detta avsnitt presenteras tiden för en utrymning vid en eventuell brand i ett patientrum. Vid en brand 

i ett patientrum antas det att branden inte är synlig för någon person. De olika utrymningsfallen kan 

utläsas i avsnitt 6.2.2. Resultatet i figur 7.4 exkluderar varseblivningstiden och gäller endast vid en 

horisontell utrymning. För mer information se bilaga H. 

 
Figur 7.4 visar resultatet av ERM det vill säga förberedelse och förflyttningstiden för sex stycken olika fall. 

Utrymningstiden för fall A varierar från 4 minuter och 35 sekunder till 15 minuter och 30 sekunder 

och för fall B varierar utrymningstiden från 4 minuter och 20 sekunder till 10 minuter och 20 

sekunder. 
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7.5 Verifiering  
En verifiering genomförs av de resultat som erhålls från FDS genom en jämförelse med resultat från 

CFAST och DetactQS. Verifieringsresultaten av beräkningarna presenteras i bilaga K. 

Resultaten från bilaga K visar att resultaten i FDS stämmer tämligen bra med CFAST för sikten men i 

övrigt visar de olika resultat. Resultatet från CFAST ger ändå en indikation på att resultaten från FDS 

är rimliga. Anledningen till den skillnad som finns kan vara att programmen bygger på olika modeller 

där CFAST är en tvåzonsmodell medan FDS beräkningen utförs på en mängd kontrollvolymer. Vidare 

används inte samma geometri i försöken på grund av CFAST begränsningar. För att ta reda på om en 

utrymning kan ske säkert används dock endast FDS värdena då de anses som mest korrekta eftersom 

de bygger på mindre förenklingar.  

Aktiveringstiden för FDS och DetactQS är snarlik men stämmer bättre direkt ovanför branden än 

längre ifrån.  

7.6 Känslighetsanalys  
Känslighetsanalyser genomförs för brand- och utrymningssimuleringarna. En utförlig presentation av 

resultaten presenteras i bilaga L. 

7.6.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

I FDS ändras två olika parametrar och simuleras om för att undersöka hur stor påverkan dessa har på 

resultatet. Parametrarna som ändras är tillväxthastighet och antalet öppningar. Antalet öppningar ökas 

och tillväxthastigheten höjs. Anledningen till att en högre tillväxthastighet väljs är på grund av att den 

valda tillväxthastigheten är lägre än den rekommenderade för vårdlokaler som är 0.047 kW s
-2

.
 
Ett 

större antal öppningar väljs eftersom branden blev ventilationskontrollerad i det första fallet och för att 

antalet öppningar är en av de parametrarna som är svår att uppskatta. Detta på grund av att fönstren 

kan gå sönder av de varma brandgaserna som bildas vid en brand. Större öppningar medför att mer 

brandgaser kan spridas ut genom öppningarna men även att mer syre når branden. De exakta 

ändringarna redovisas i bilaga E.  

Tiden till att kritiska förhållanden uppstår i korridoren för temperatur, koldioxidhalt och sikt tar längre 

tid vid fler öppningar i patientrummet och kortare tid med en högre tillväxthastighet. Skillnaden för 

koldioxidhalten och temperaturen skiljer sig ganska mycket mellan de olika simuleringarna och detta 

beror på att mer/mindre brandgaser transporteras ut i korridoren. I fallet med fler öppningar kommer 

mer brandgaser transporteras ut till det fria. En högre tillväxthastighet innebär att brandgaserna 

transporteras snabbare ut i korridoren. För sikten är skillnaden inte så stor till tiden att kritiska 

förhållanden uppstår vilket leder till att samma åtgärdsförslag behöver genomföras även om dessa 

parametrar ändrar sig något. Vidare är det är främst längre bort i korridoren som skillnaderna är stor 

och då främst vid ändringen av antalet öppningar som påverkar temperaturen och koldioxidhalten. 

7.6.2 Tid till detektoraktivering i FDS 

Det tar kortare tid till aktivering vid ändring av tillväxthastigheten vilket var väntat då en snabbare 

effektutveckling producerar mer brandgaser som kan detekteras. Förändring av antalet öppningar 

påverkar resultatet marginellt. Detta beror på att brandgaserna inte hinner läcka ut genom öppningarna. 

Det exakta resultatet presenteras i bilaga L. 
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7.6.3 Tid till utrymning  

I ERM undersöks det hur den totala utrymningstiden påverkas om båda utrymningsvägarna kan 

användas för de olika utrymningsfallen. Resultatet visar att om vårdstyrkan är stor som i fall A:1 är 

skillnaden 4 sekunder mellan en och två utrymningsvägar. Om vårdstyrkan däremot är liten som i fall 

B:3 kan skillnaden bli upp till 2.5 minuter. Därmed ger det främst en stor förändring då vårdstyrkan är 

liten. Alltså är det av mindre vikt att se till att båda utrymningsvägarna kan användas tidsmässigt men 

det kan vara mer signifikant om den andra utrymningsvägen blir blockerad. Det exakta resultatet 

presenteras i bilaga L. 

7.7 Sammanställning av resultatet för brandscenario – Patientrummet 
I figur 7.5 nedan visas det sammanfattade resultatet för brandscenariot i patientrummet. Eftersom 

branden blir ventilationskontrollerad efter cirka sex minuter kan resultaten efter denna tidpunkt vara 

något missvisande eftersom FDS har en svaghet i ventilationskontrollerade bränder.  

 

Figur 7.5 Visar den totala utrymningstiden inkluderat varseblivningstiden som sätts till ett medelvärde av 
detektoraktiveringstiden från FDS. De vertikala områdena markerar inom vilka intervall som kritiska 
förhållanden uppstår. Figuren visar inte koldioxidhalten då det uppstår inom ett span från 4 till 15 minuter. 

Figur 7.5 visar tydligt att acceptanskriteriet inte uppfylls. Kritiska förhållanden för sikten uppstår 

mellan en till tre minuter. En säker utrymning kan därför inte genomföras på grund av att ingen person 

kan utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Kritiska förhållanden för temperaturen uppstår 

mellan tre till fem och en halv minut. För koldioxidhalten varierar tiden mellan fyra och femton 

minuter. För att genomföra en säker utrymning får ingen av de kritiska tiderna överstigas. I kapitel 11 

visas förslag till åtgärder för att en säker utrymning skall vara möjlig att genomföra.  

Känslighetsanalyserna ger liknande resultat som grundscenariot och därmed anses det att en 

förändring av nämnda parametrar inte påverkar resultatet avsevärt. Då kritiska förhållanden uppstår 

redan under tillväxttiden påverkar en förändring av tillväxthastigheten resultatet. När 

tillväxthastigheten sätts till ett högre värde uppstår kritiska förhållanden tidigare i hela korridoren. 

Detta var väntat då branden kan utveckla en högre effektutveckling tidigare i brandförloppet.  
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Vid simuleringen med fler öppningar innebär det att branden får större tillgång till syre. Det innebär 

att branden kan ha högre effektutveckling men det leder även till att en del brandgaser vädras ut, 

därför uppstår kritiska förhållanden senare i korridoren. Även med dessa två ändringar inträffar 

kritiska förhållanden innan en säker utrymning kan ske.  

När det gäller verifieringssimuleringarna i CFAST ger de andra resultat än de erhållna värdena från 

FDS. FDS resultaten anses vara mer rimliga då programmet bygger på mindre förenklingar. Oavsett 

om resultaten validerar varandra sker med största sannolikhet kritiska förhållanden innan en säker 

utrymning kan genomföras.  

Sammanfattningsvis visar resultatet av analysen för brandscenariot i patientrummet att tiden till 

kritiska förhållanden uppstår är kortare än den totala utrymningstiden och därmed kan en säker 

utrymning inte genomföras. Åtgärdsförslag presenteras i kapitel 11 för att möjliggöra en säker 

utrymning. 
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8 Brandscenario – Tvättstugan 
Detta kapitel behandlar en brand i en tvättstuga innan några åtgärdsförslag genomförs. 

Brandscenariots förlopp beskrivs och dess effektutveckling presenteras. Det utförs brand- och 

utrymningssimuleringar för scenariot och resultatet sammanställs. Även en verifiering redovisas. 

8.1 Beskrivning  
På varje avdelning finns det en tvättstuga som är lokaliserad i anslutning till brandcellsgränsen vid 

mittendelen av byggnaden. Mängden av brännbart material varierar en del mellan de olika 

tvättstugorna. I varje tvättstuga finns det dock en tvättmaskin, en torktumlare samt en hel del kläder 

och dynor. Hyllorna som kläderna och dynorna är placerade på är av träbaserade material. Huvuddelen 

av textilierna är placerade på motsatt sida av tvättmaskinen och torktumlaren enligt figur 8.1.  

Eftersom relativt liten verksamhet pågår i detta rum är utrymmet ofta obevakat vilket kan innebära 

lång varseblivningstid. Dörren ut till korridoren står dock ofta öppen. 

I rummet finns det några antändningskällor men om textilierna väl antänder är risken stor för att alla 

kläder ingår i brandförloppet på grund av dess placering. En brand kan bland annat uppstå på grund 

utav ett elfel eller att det blir för varmt vid taket där dynor ligger väldigt nära lamporna i taket.   

Figur 8.1 Visar bilder av tre olika tvättstugor på Tumba äldreboende. 

8.2 Brandförlopp och effektutveckling 
Branden antas starta i en lysrörsarmatur som antänder exempelvis dynor som är placerade nära 

lampan. Denna brand sprider sig vidare till intilliggande textilier samt antänder textilier på andra sidan 

av rummet. I rummet finns även en torktumlare och en tvättmaskin, men då dessa maskiner är 

svårantändliga samt att de har en liten effektutveckling tas de inte med i uppställningen.  

Eftersom rummet är försett med en värmedetektor sker en aktivering när temperaturen i utrymmet 

stiger tillräckligt mycket så att detektorn aktiverar. Dörren ut till korridoren antas vara öppen vilket 

leder till att branden alltid kommer att ha tillgång till syre. När brandgaser börjar välla ut i korridoren 

finns en risk att det förhindrar en horisontell utrymning.  

National Research Council, NRCC i Kanada har gjort experiment då en mindre garderob är fylld med 

kläder eldats (Bwalya, 2005), se bilaga J. För att den totala brandbelastningen skall återspegla 

verkligheten så snarlikt som möjligt väljs branden att representeras av fyra stycken garderober. I bilaga 

I finns beräkningsgången för hur branden sprider sig. Nedan i figur 8.2 visas den dimensionerande 

effektutvecklingen för tvättstugan där den svarta kurvan är den framtagna effektutvecklingn och den 

röda indatan till FDS och CFAST. Den röda kurvan får tillväxthastigheten 0.033 kW s
-2

. 
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Figur 8.2 Den dimensionerande effektutvecklingskurvan för hela brandförloppet i tvättstugan. Den röda 

kurvan är indata till FDS och CFAST, fast vid simuleringarna väljs det att begränsa tiden till 900 sekunder. 

En klädessektion börjar brinna och efter 60 sekunder antas det att den sprider sig till de två 

angränsande klädessektionerna. Utifrån strålningsberäkningarna antänder nästa klädessektion på andra 

sidan rummet efter 145 sekunder. Kurvorna är adderade på varandra allt eftersom nya börjar brinna. 

Den blå kurvan är den framtagna effekten men då den kurvan inte är möjlig att implementera i CFAST 

och besvärlig i FDS approximeras den till en αt
2
 kurva, vilket resulterar i den röda kurvan. 

8.3 Resultat - Brandsimulering  
För att fastställa tiden till kritiska förhållanden simuleras brandscenariot primärt i FDS. Brandscenariot 

simuleras även i CFAST för att verifiera de resultat som erhålls i FDS som kan ses i avsnitt 8.5. 

Ytterligare beräknas tiden till detektoraktivering i FDS.  

8.3.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

Nedan presenteras de resultat som erhålls från brandsimuleringen i datorprogrammet FDS. Först 

presenteras effektutvecklingen och sedan tiden det tar till att kritiska förhållanden uppstår för 

temperatur, koldioxidhalt och sikt på höjden 1.7 meter för de olika termoelementen. 

I figur 8.3 visas indata till effektutvecklingen i FDS samt den effektutvecklingskurva som simuleras i 

FDS. Dessa kurvor skiljer sig inte så mycket åt i början av brandförloppet. Anledning till att resultatet 

i FDS är annorlunda är precis som innan på grund av bristen på syre. 

 

Figur 8.3 Visar indata till effektutvecklingen till FDS och CFAST samt resultatet från FDS. Anledningen till att 

de båda kurvorna inte är samma är för att branden blir ventilationskontrollerad i FDS. 
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I tabell 8.1 visas tiden till kritiska förhållanden uppstår för höjden 1.7 meter för termoelementträd 1,6 

och 10.  

Tabell 8.1 Visar tiden till kritiska förhållanden för termoelementträd 1, 6 och 10 på höjden 1.7 meter. 

Strecken i tabellen visar att kritiska förhållanden inte uppstår under tiden som simuleras. 

 Termoelementträd 1 [s] Termoelementträd 6 [s] Termoelementträd 10 [s] 

Sikt 65 104 146 

Koldioxidhalt  237 - - 

Temperatur 120 366 404 

 

Då branden blir ventilationskontrollerad efter cirka sju minuter kan resultaten efter denna tidpunkt 

vara något missvisande. Detta eftersom FDS har en svaghet i ventilationskontrollerade bränder. Dock 

uppstår kritiska förhållanden även i detta scenario i hela korridoren innan branden blir 

ventilationskontrollerad för både sikt och temperatur. Därför anses de erhålla resultaten som 

godtagbara eftersom kritiska förhållanden uppstår under tillväxtfasen.  

Kritiska förhållanden uppstår först vid den horisontella utrymningsvägen. Därefter uppstår kritiska 

förhållanden i övre delen av mittendelen i avdelningen. För den lägre delen av korridoren blir det 

kritiska förhållanden tidigare vid den vertikala utrymningsvägen än i mittendelen av korridoren. Detta 

kan bero på att brandgaserna sprider sig utmed taket i korridoren mot den vertikala utrymningsvägen. 

Vid väggen längst bort i korridoren vänder brandgaserna och tvingas då ner mot golvet. En annan 

anledning kan också vara att brandgaserna sprider sig in i dagrummet och därför förhindras 

brandgaserna att sjunka ner mot golvet i mittendelen av korridoren. Kritisk koldioxidhalt uppstår bara 

precis utanför tvättstugan men det hade förmodligen uppvisat samma resultat som för kritisk sikt och 

temperatur vid en längre simulering. 

Strålningsintensiteten uppnår inte heller i detta scenario kritiska förhållanden innan tiden till kritiska 

förhållanden uppstår för temperatur samt sikt och redovisas därför inte.  

I avsnitt 8.7 visas en sammanfattning av ovan presenterade resultat.  

8.3.2 Tid till detektoraktivering i FDS 

I tabell 8.2 presenteras resultatet för tid till detektoraktivering för FDS. I bilaga G redovisas indata för 

detektorn. 

Tabell 8.2 Värmedetektoraktivering i FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid FDS [s] 

Tvättstuga 0.0 96 

 1.3 107 

 1.45 111 
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8.4 Resultat – Tid till utrymning  
I detta avsnitt presenteras tiden för en utrymning vid en eventuell brand i tvättstugan. Vid en brand i 

tvättstugan antas det att branden inte är synlig för någon person. De olika utrymningsfallen kan utläsas 

i avsnitt 6.2.2. Då varseblivningstiden är exkluderad blir resultatet i figur 8.4 nedan detsamma som vid 

en brand i patientrummet.  

 

 Figur 8.4 visar resultatet av ERM det vill säga förberedelse och förflyttningstiden för sex stycken olika fall. 

Utrymningstiden för fall A varierar från 4 minuter och 35 sekunder till 15 minuter och 30 sekunder 

och för fall B varierar utrymningstiden från 4 min och 20 sekunder till 10 min och 20 sekunder. 

8.5 Verifiering  
En verifiering genomförs av de resultat som erhålls från FDS genom en jämförelse med resultat från 

CFAST och DetactQS. Verifieringsresultaten av beräkningarna presenteras i bilaga K. 

Resultaten från bilaga K visar att resultaten i FDS stämmer bra överens för siktförhållanden medan det 

blir större skillnad för de andra kriterierna i CFAST. Resultaten är överlag snarlika i början av 

brandförloppet och därmed dras slutsatsen att simuleringarna är rimliga. För att ta reda på om en 

utrymning kan ske säkert används endast FDS värdena då de anses som mest korrekta eftersom de 

bygger på mindre förenklingar.     

Aktiveringstiden rakt ovanför branden är långsammare i FDS än i DetactQS, dock inte längre ifrån 

branden då det motsatta gäller. En värmedetektor innebär ett större RTI och aktiveringstemperatur än 

en rökdetektor och behöver därför länge tid till aktivering. Skillnaden i aktivering är större här än i 

patientrumsfallet och varierar mellan 10-30 sekunder. Denna skillnad kan bero på att DetactQS främst 

bygger på en ceiling jet medan FDS tar med rummets geometri och därmed brandgaslagret. 

8.6 Känslighetsanalys  
En känslighetsanalys utförs inte för brandscenariot i tvättstugan då detta brandscenario är ungefär 

detsamma som brandscenariot i patientrummet. Storleken på rummen är ungefär samma och fönstren 

är lika stora. Följaktligen antas resultatet av känslighetsanalysen i avsnitt 7.6 stämma överens med 

brandscenariot i tvättstugan. Samma sak gäller för utrymningssimuleringen. 
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8.7 Sammanställning av resultatet för brandscenario – Tvättstugan 
I figur 8.5 visas en sammanfattning av resultatet för brandscenariot i tvättstugan. Eftersom branden 

blir ventilationskontrollerad efter cirka sju minuter kan resultaten efter denna tidpunkt vara något 

missvisande. Detta eftersom FDS har en svaghet i ventilationskontrollerade bränder. 

 

Figur 8.5 Visar den totala utrymningstiden inkluderat varseblivningstiden som sätts till ett medelvärde av 
detektoraktiveringstiden från FDS. De vertikala områdena markerar inom vilka intervall som kritiska 
förhållanden uppstår. Koldioxidhalten uppnår inte kritiska förhållanden för termoelementträd 6 och 10. 

Figur 8.5 visar tydligt att acceptanskriteriet inte uppfylls då kritiska förhållanden uppstår innan någon 

person har hunnit utrymma. Tiden till sikten understiger 10 meter är mellan en till två och en halv 

minut. Kritiska förhållanden för temperaturen uppstår efter två till sju minuter. Koldioxidhalten blir 

kritisk efter cirka fyra minuter vid den horisontella utrymningsvägen. För de två andra platserna i 

korridoren uppstår inte kritiska förhållanden för koldioxidhalten under det simulerade brandförloppet. 

En säker utrymning kan därför inte genomföras och åtgärder måste införas, vilket presenteras i kapitel 

11.  

En känslighetsanalys utförs inte för brandscenariot i tvättstugan då detta brandscenario är ungefär 

detsamma som brandscenariot i patientrummet. Känslighetsanalysen i avsnitt 7.6 gav ett liknande 

resultat som grundscenariot i patientrummet och därmed anses det att en förändring av nämnda 

parametrar inte påverkar resultatet avsevärt. När det gäller valideringssimuleringarna i CFAST gav de 

ett liknande resultat som de erhållna värdena från FDS i det tidiga brandförloppet. Det innebär att 

resultaten antas vara rimliga.  

Sammanfattningsvis visar resultatet av analysen för brandscenariot i tvättstugan att tiden till kritiska 

förhållanden uppstår är kortare än den totala utrymningstiden och därmed kan en säker utrymning inte 

genomföras. Åtgärdsförslag presenteras i kapitel 11 för att möjliggöra en säker utrymning. 
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9 Brandscenario – Dagrummet 
Detta kapitel beskriver brandscenariot i dagrummet innan några åtgärdsförslag genomförs. 

Brandscenariots förlopp beskrivs och dess effektutveckling presenteras. Det utförs brand- och 

utrymningssimuleringar för scenariot och resultatet sammanställs. Även en verifiering och en 

känslighetsanalys redovisas. 

9.1 Beskrivning 
I mitten av varje vårdavdelning finns som tidigare nämnt ett dagrum som är öppet ut till korridoren. 

Dagrummet består av två delar där den ena delen fungerar som vardagsrum och den andra delen som 

matsal. Möblemanget varierar från våning till våning men generellt finns det i vardagsrumsdelen två 

soffor med fyra fåtöljer med två tillhörande soffbord, se figur 9.1-2. I matsalsdelen finns det oftast fyra 

matbord med tillhörande stolar och ett vitrinskåp, se figur 9.3-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dagrummet vistas under dagen en stor del av de boende speciellt vid måltider då en majoritet förtär 

sin mat här. En brand antas inträffa av exempelvis ett stearinljus eller av ett elfel. Då 

brandbelastningen är relativt hög och det är öppet ut till korridoren kan brandgaser lätt sprida sig ut i 

korridoren.  

Detektionssystemet i dagrummet består av rökdetektorer. Ytterligare, vistas det för det mesta personal 

här. Därmed kan det antas att sannolikheten för att en brand kan fortgå utan att upptäckas är relativt 

liten. Enkätundersökningen, se bilaga A, visar dock att det är varierande hur säkra personalen känner 

sig med brandsläckare. Därmed är det inte säkert om en släckinsats utförs. 

  

Figur 9.1 Visar ett exempel på ett dagrum. Figur 9.2 Visar ett exempel på ett 

dagrum. 

Figur 9.3 Visar ett exempel på den intilliggande 

matsalen. 
Figur 9.4 Visar ett exempel på 

den intilliggande matsalen. 
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9.2 Brandförlopp och effektutveckling 
Branden antas starta i mitten på en soffa som är 

placerad med ryggen mot balkongen, se figur 9.5. 

Antändningskällan kan bestå av ett ljus som trillar ner 

från det intilliggande soffbordet, av ett elfel eller 

liknande som antänder soffans rygg. I beräkningarna 

antas det dock att en brand startar i mitten på soffan. 

Härifrån sprider sig branden till de två intilliggande 

fåtöljerna samt soffbordet. De två fåtöljerna är 

placerade lika långt ifrån branden och antänder därför 

samtidigt.  

Strålningen från soffgruppen som består av en soffa, två 

fåtöljer samt ett soffbord approximeras till en stor brand 

och denna brand antänder en stol som är placerad i matsalen. Stolen är placerad med ryggen mot 

soffgruppen och kan därför antändas relativt enkelt. Efter diskussion med Professor Emeritus Göran 

Holmstedt erhålls information om att det är väldigt svårt att antända ett horisontellt placerat 

träföremål
7
. I matsalen antas det att det finns fyra utplacerade bord med tillhörande fyra stolar per 

bord. På grund av att de två stolarna närmast soffgruppen är placerade på lite olika radiella avstånd 

antänder stol nummer två lite senare. Strålningen från de två stolarna antänder därefter det 

intilliggande bordet eftersom avståndet är litet så sker det relativt snabbt. 

Soffgruppen antänder sedan nästa soffa och fåtölj som är placerade i mitten av dagrummet. Fåtöljen är 

placerad med ryggen mot soffgruppen och soffan är placerad med riktning mot den motstående väggen 

mot pentryt. När fåtöljen och soffan antänder beräknas strålning från dessa mot den sista fåtöljen och 

soffbordet. Innan dessa börjar brinna antänder även de två sista stolarna till matsalsbordet.  

Det dimensionerande brandscenariot består därför av två soffgrupper á en soffa, två fåtöljer och ett 

soffbord samt ett matsalsbord med tillhörande fyra stolar. Övriga matsalsbord med tillhörande stolar 

och vitrinskåpet antänder inte under det tidiga brandförloppet på grund av att strålningsintensiteten är 

för låg. I dagrummet finns även flera andra inventarier som kan bidra till en högre effektutveckling, 

men för att göra ett generellt fall bortses dessa från.  

I det dimensionerande brandscenariot hämtas olika effektkurvor för de olika inventarierna för att ge så 

bra approximationer som möjligt. De olika effektkurvorna för respektive möbel visas i bilaga J. De 

olika effektkurvorna adderas till varandra allteftersom de antänder med hjälp av strålningsberäkningar. 

I bilaga I finns beräkningsgången får hur branden sprider sig. Den slutgiltiga effektkurvan för hela 

dagrummet visas i figur 9.6. Den svarta kurvan är den framtagna effekten men då den kurvan inte är 

möjlig att implementera i CFAST och besvärlig i FDS approximeras den till en αt
2
 kurva, vilket 

resulterar i den röda kurvan. Den röda kurvan får tillväxthastigheten 0.125 kW s
-2

. 

 

 

                                                           
7
 Professor Emeritus Göran Holmstedt, Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, LTH, 2010-02-22 

Figur 9.5 Visar det uppställda brandscenariot. 
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Figur 9.6 Den dimensionerande effektutvecklingskurvan för hela brandförloppet i dagrummet. Den röda 

kurvan är indata till FDS och CFAST, fast vid simuleringarna väljs det att begränsa tiden till 900 sekunder. 

9.3 Resultat - Brandsimulering 
För att fastställa tiden till kritiska förhållanden simuleras brandscenariot primärt i FDS. Brandscenariot 

simuleras även i CFAST för att verifiera de resultat som erhålls i FDS som kan ses i avsnitt 9.5. 

Ytterligare beräknas tiden till detektoraktivering i FDS.  

9.3.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

Nedan presenteras det resultat som erhålls från brandsimuleringen i datorprogrammet FDS. Först 

presenteras effektutvecklingen och sedan tiden det tar till kritiska förhållanden uppstår för temperatur, 

koldioxidhalt och sikt på höjden 1.7 meter för de olika termoelementen. 

I figur 9.7 visas indata till effektutvecklingen i FDS samt resultatet från FDS. De båda kurvorna skiljer 

sig ganska mycket från varandra överlag. Kurvorna följer dock ungefär samma tillväxt och därmed 

borde inte resultaten som presenteras längre ner påverkas nämnvärt. Detta på grund av att de flesta 

kritiska förhållanden uppstår innan branden blir ventilationskontrollerad. 

 

Figur 9.7 Visar indata till effektutvecklingen till FDS och CFAST samt resultatet från FDS. Anledningen till att 

de båda kurvorna inte är samma är för att branden blir ventilationskontrollerad i FDS. 
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Tiden till kritiska förhållanden uppstår i korridoren på höjden 1.7 meter visas i tabell 9.1 för 

termoelementträd 1,6 och 10.  

Tabell 9.1 Visar tiden till kritiska förhållanden för termoelementträd 1, 6 och 10 på höjden 1.7 . 

 Termoelementträd 1 [s] Termoelementträd 6 [s] Termoelementträd 10 [s] 

Sikt 73 48 74 

Koldioxidhalt  180 165 216 

Temperatur 127 104 153 

 

Eftersom branden blir ventilationskontrollerad efter cirka tre minuter kan resultaten efter denna 

tidpunkt vara något missvisande då FDS har en svaghet i ventilationskontrollerade bränder. Dock 

uppstår kritiska förhållanden i hela korridoren innan branden blir ventilationskontrollerad för både sikt 

och temperatur. Även koncentrationen av koldioxid är över eller på gränsen till kritiska förhållanden 

vid denna tidpunkt. Därför anses de erhålla resultaten som godtagbara eftersom kritiska förhållanden 

uppstår under tillväxtfasen.  

Kritiska förhållanden uppstår först utanför dagrummet. Därefter uppstår kritiska förhållanden vid den 

horisontella utrymningsvägen och sedan vid den vertikala utrymningsvägen. Detta beror på att den 

vertikala utrymningsvägen är placerad längre bort från brandrummet. Kritiska förhållanden uppstår 

tidigare på en lägre höjd i korridoren för mätpunkt 1 och 10 än för mätpunkt 6. Detta beror på att 

brandgaserna sprider sig utmed taket i korridoren och vid väggarna längst bort i korridoren vänder 

brandgaserna och tvingas då ner mot golvet. Anledningen till att kritiska förhållanden uppstår något 

senare vid den vertikala utrymningsvägen än den horisontella är troligtvis för att denna är placerad 

längre ifrån väggen. Därmed hinner inte brandgaserna sjunka lika långt ner som för den horisontella 

utrymningsvägen. 

Strålningsintensiteten uppnår inte heller här kritiska förhållanden innan tiden till kritiska förhållanden 

uppstår för temperatur, koldioxidhalt och sikt.  

I avsnitt 9.7 visas en sammanfattning av ovan presenterade resultat. 

9.3.2 Tid till detektoraktivering i FDS 

I tabell 9.2 presenteras resultatet för tid till detektoraktivering för FDS. I bilaga E redovisas 

information om detektoraktivering. 

Tabell 9.2 Rökdetektoraktivering i FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid FDS [s] 

Dagrum 0.0 18 

 2.6 20 
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9.4 Resultat – Tid till utrymning  
I detta avsnitt presenteras tiden för en utrymning vid en eventuell brand i dagrummet. Vid en brand i 

dagrummet antas det att branden är synlig för personer i utrymningsfall B då majoriteten är placerade i 

dagrummet. Därmed blir varseblivningstiden noll i fall B. I fall A sätts den dock som den tid det tar 

för detektionssystemet att aktivera vilket inte inkluderas i figuren nedan. De olika utrymningsfallen 

kan utläsas i avsnitt 6.2.2. Utrymningen simuleras i ERM och nedan i figur 9.8 presenteras resultatet. 

 
Figur 9.8 Visar resultatet av ERM det vill säga förberedelse och förflyttningstiden för sex stycken olika fall. I 

fall B är även varseblivningstiden medräknad.  

Utrymningstiden för fall A varierar från 4 minuter och 35 sekunder till 15 minuter och 30 sekunder 

och för fall B varierar utrymningstiden från 3 min och 20 sekunder till 8 min och 30 sekunder. 

9.5 Verifiering  
En verifiering genomförs av de resultat som erhålls från FDS genom en jämförelse med resultat från 

CFAST och DetactQS. Verifieringsresultaten av beräkningarna presenteras i bilaga K. 

Resultaten från bilaga K visar att i jämförelse med CFAST så stämmer resultaten i FDS rätt bra. 

Generellt tar det längre tid för CFAST att uppnå kritiska förhållanden än för FDS men det ger ändå en 

indikation på att simuleringarna är rimliga. Genomgående visar verifieringen snarlika resultat och 

följaktligen antas det att simuleringarna är i huvudsak valida. Senare i kontrollen om en utrymning kan 

ske säkert används dock endast FDS värdena då de anses mest korrekta eftersom de bygger på mindre 

förenklingar. 

Aktiveringstiden för FDS och DetactQS stämmer bättre längre ifrån branden än direkt ovanför. Nära 

branden är skillnaden 10 sekunder medan långt borta är skillnaden 0. 
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9.6 Känslighetsanalys  
Känslighetsanalyser genomförs för brand- och utrymningssimuleringarna. En utförlig presentation av 

resultaten presenteras i bilaga L. 

9.6.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

I FDS ändras tre olika parametrar, nämligen soot-yield, tillväxthastighet och antalet fönsteröppningar. 

Dessa simuleras därefter om för att undersöka hur stor deras påverkan är på resultatet. Antalet 

öppningar ökas, soot-yield sätts till ett lägre värde och tillväxthastigheten minskas. Anledningen till att 

soot-yield ändras är för att materialkunskaperna om inventarierna som finns i dagrummet är 

bristfälliga. I den ursprungliga simuleringen antas ett medelvärde av plastmaterial och trämaterial med 

lika stor andel av de båda. En minskning av mängden plastmaterial medför ett lägre soot-yield och 

därmed minskar sotproduktionen. Ett större antal öppningar väljs eftersom branden blir 

ventilationskontrollerad i det första fallet och för att antalet öppningar är en av de parametrarna som är 

svår att uppskatta. Detta på grund av att fönstren kan gå sönder av de varma brandgaserna som bildas 

vid en brand. Större ventilation medför att mer brandgaser kan spridas ut genom öppningarna men 

även att mer syre når branden. Anledningen till att en lägre tillväxthastighet väljs är för att den valda 

tillväxthastigheten är högre än den rekommenderade för vårdlokaler som ligger på 0.047 kW s
-2

. De 

exakta ändringarna redovisas i bilaga E.  

Tiden till att kritiska förhållanden uppstår för sikten är nästan densamma för simuleringarna där soot-

yield och fönsteröppningarna ändras. För koldioxidhalten och temperaturen uppstår kritiska 

förhållanden lite tidigare vid en sänkning av soot-yield och lite senare vid fler öppningar än i 

ursprungsscenariot. Anledningen till att kritiska förhållanden för koldioxidhalten och temperaturen 

uppstår snabbare vid en sänkning av soot-yield är troligtvis för att FDS är dåligt på att simulera 

underventilerade bränder. Vid ett större antal öppningar i dagrummet strömmar mer brandgaser ut 

genom öppningen och mindre brandgaser transporteras ut i korridoren. Detta leder till att tiden till 

kritiska förhållanden för koldioxidhalten och temperaturen sker senare med en ökning av öppningar. 

För simuleringen med en lägre tillväxthastighet uppträder kritiska förhållanden senare i 

brandförloppet. Detta är rimligt eftersom branden utvecklas långsammare. Tiden till att kritiska 

förhållanden uppstår för sikten försenas med mellan 10- 20 sekunder och för koldioxidhalten och 

temperaturen uppstår kritiska förhållanden mellan 30-100 sekunder senare.  

Resultaten av denna känslighetsanalys visar att tidsskillnaden tills att kritiska förhållanden uppstår är 

relativt liten vilket innebär att samma åtgärdsförslag behövs genomföras.   

9.6.2 Tid till detektoraktivering i FDS 

Tid till detektoraktivering mellan de olika simuleringarna är liten. Det exakta resultatet redovisas i 

bilaga L.  

9.6.3 Tid till utrymning 

I ERM undersöks det hur den totala utrymningstiden påverkas om båda utrymningsvägarna kan 

användas för de olika utrymningsfallen. Resultatet är likt det som gavs i patientrumsfallet. Det vill 

säga, om vårdstyrkan är stor som i fall A:1 är skillnaden 4 sekunder mellan en och två 

utrymningsvägar. Om vårdstyrkan däremot är liten som i fall B:3 kan skillnaden bli upp till 2.5 

minuter. Därmed ger det främst en stor förändring då vårdstyrkan är liten. Alltså är det av mindre vikt 

att se till att båda utrymningsvägarna kan användas tidsmässigt men det kan vara mer signifikant om 

den andra utrymningsvägen blir blockerad. Det exakta resultatet presenteras i bilaga L. 
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9.7 Sammanställning av resultatet för brandscenario – Dagrummet 
Figur 9.9 nedan visar det sammanfattade resultatet för brandscenariot i dagrummet. Eftersom branden 

blir ventilationskontrollerad efter cirka tre minuter kan resultaten efter denna tidpunkt vara något 

missvisande eftersom FDS har en svaghet i ventilationskontrollerade bränder.

 

Figur 9.9 Visar den totala utrymningstiden inkluderat varseblivningstiden som sätts till ett medelvärde av 
detektoraktiveringstiden från FDS i fall A och i fall B till 0 då varseblivningstiden redan är inkluderad. De 
vertikala områdena markerar inom vilka intervall som kritiska förhållanden uppstår.  

Figur 9.9 visar att acceptanskriteriet inte uppfylls då kritiska förhållanden för sikten uppstår efter 

ungefär en minut. En säker utrymning kan därför inte genomföras på grund av att ingen person hinner 

utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Kritiska förhållanden för temperaturen uppstår efter 

cirka en och en halv till två och en halv minuter. För koldioxidhalten varierar tiden mellan tre till tre 

och en halv minut.  

Känslighetsanalysen ger liknande resultat som grundscenariot och därmed anses det att en förändring 

av nämnda parametrar inte påverkar resultatet avsevärt. I denna känslighetsanalys ändras soot-yield, 

fönsteröppningarna och tillväxthastigheten. En förändring av soot-yield medför att kritiska 

förhållanden uppstår ungefär samtidigt som ursprungsscenariot. Vid förändring av tillväxthastigheten 

och antalet öppningar tar det lite längre tid för kritiska förhållanden att uppstå. Även med dessa tre 

ändringar inträffar kritiska förhållanden innan en säker utrymning kan ske. När det gäller 

valideringssimuleringarna i CFAST ger de ett liknande resultat som de erhållna värdena från FDS. Det 

innebär att resultaten antas vara rimliga.  

Sammanfattningsvis visar resultatet av analysen för brandscenariot i dagrummet att tiden till kritiska 

förhållanden uppstår är kortare än den totala utrymningstiden och därmed kan en säker utrymning inte 

genomföras. Åtgärdsförslag presenteras i kapitel 11 för att möjliggöra en säker utrymning. 
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10 Brandgasspridning via ventilationssystemet 
I detta kapitel utvärderas om och hur mycket brandgaser sprids med ventilationen vid en eventuell 

brand. Endast ett fall beräknas och det är då en brand inträffar i patientrummet. 

10.1 Beskrivning 
Om en brand uppstår på en avdelning kan brandgaser spridas till en 

avdelning ovan eller under eftersom ventilationskanalerna går vertikalt 

genom byggnaden. Följaktligen undersöks en brand i ett patientrum ur ett 

ventilationsperspektiv. Rapporten begränsas till att endast beräkna ett fall 

där ett 1-patientrum väljs för att det alltid antas befinna sig personer i 

dessa utrymmen. För att se hur brandgasspridningen blir genomförs 

förenklade beräkningar med datorprogrammet PFS. Det är ett program 

som beräknar tryck och flöden för sprinkler och ventilation. Mer teori om 

PFS kan läsas i bilaga D.  

Beräkningen av brandgasspridningen genomförs för ett värsta fall där en 

brand antas ske på andra våningen och fläktsystemet är igång. Fortsätter 

fläkten innebär det att brandgaserna främst sprider sig neråt istället för 

om den stängs av då det blir tvärtom. Om fläkten är igång är det lättare att 

veta hur det skall sprida sig än vid avstängning då fallen för hur det kan sprida sig blir fler och mer 

okontrollerat. Är fläkten igång kan störst volym brandgaser spridas till ett rum på våningen under. 

Ytterligare antas dörren till rummet är stängd. Figur 10.1 åskådliggör scenariot. 

10.2 PFS beräkning 
Indata till PFS hämtas från bland annat ventilationsritningarna och presenteras nedan i tabell 10.1. För 

den exakta indatafilen samt förklaring till indata se bilaga M.  

Tabell 10.1 visar tryckfallen och flödet för olika objekt. 

 tryckfall [Pa] flöde [l/s] 

Fall 1: Endast tilluftsdon 4.9 14 

Fall 2: Med trottelspjäll1 20 14 

Fall 3: Med trottelspjäll2 100 14 

Frånluftsdon 100 14 

Dörrläckage 0.6 10 

Övrigt läckage 50 10 

Tilluftskanal Beräknas 28 

Frånluftskanal 100 Beräknas 

Trottelspjället som finns i anslutning till varje rum har ett okänt tryckfall som rimligtvis bör vara 

mellan 20 och 100 Pa
8
. På grund av okunskapen av detta beräknas tre olika fall. I beräkningen i PFS 

beaktas även motstånd i kanalsystemet och motstånd på grund av svängar.  

  

                                                           
8
 Professor Lars Jensen, Avdelning för installationsteknik, LTH, 2011-03-28 

Figur 10.1 Visar schematiskt 

det scenario som beräknas i 

PFS. 
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Först beräknas ett normalfall, det vill säga ett fall utan brand, för att fastställa tryckfallet i den vertikala 

kanalen. Detta görs genom att sätta in flödet i tilluftskanalen till 28 l/s och tryckfallet beräknas till 11.4 

Pa. I PFS ansätts ett flertal olika brandflöden vilket ger ett flöde till nästa rum för respektive 

brandflöde. Från resultatet i PFS beräknas utspädningsfaktorn U det vill säga hur stor del brandgaser 

som sprids till nästa rum. En utspädningsfaktor på 0.01 innebär en utspädning på 1:100. För beräkning 

se bilaga M.  

10.3 Resultat 
Tabell 10.2 nedan visar utspädningsfaktorn för de tre olika fallen. Ett flertal olika brandflöden testas 

för att fastställa vilken storlek på branden som är kritisk. 

Tabell 10.2 Visar utspädningsfaktorn, U, för tre olika fall och vid olika brandflöden. De röda siffrorna visar att 

utspädningsfaktorn blir för hög. 

 Brandflöde [l/s] U [-] 

Fall 1: Endast tilluftsdon 0 Ingen spridning 

 100 0.034 

 200 0.036 

 500 0.016 

 1000 0.010 

 2000 0.007 

Fall 2: Tilluftsdon och trottelspjäll1 0 Ingen spridning 

 100 0.006 

 200 0.034 

 500 0.014 

 1000 0.008 

 2000 0.004 

Fall 3: Tilluftsdon och trottelspjäll2 0 Ingen spridning 

 100 Ingen spridning 

 200 0.016 

 500 0.014 

 1000 0.007 

 2000 0.004 

Tabell 10.2 ovan visar att då brandflödet är 100, 200 och 500 l/s blir det en utspädningsfaktor över 

0.01 vilket innebär att utspädningen är mindre än 1:100. Den påvisar även att ett högre tryckfall ger 

mindre spridning än ett lågt tryckfall. 

Enligt en enkel tumregel ger en brand på 1 MW ett flöde på 1 m
3
/s (Jensen, 2009). Det ger att när 

effektutvecklingen på branden är ungefär mellan 200 till 500 kW så uppfyller inte ventilationen den 

önskvärda utspädningen på 1:100. Därmed krävs det åtgärder som presenteras i kapitel 11. 

Den dimensionerande branden som används i denna rapport för patientrummet har en maxeffekt på 

2250 kW. Det innebär att för det fallet är utspädningen tillräcklig. Det kan anses underligt att det blir 

mindre spridning med ett högre brandflöde men det är rimligt. 
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11 Åtgärdsförslag 
I detta kapitel presenteras de åtgärdsförslag som är framtagna. Först presenteras allmänna åtgärder 

och därefter brandscenariospecifika åtgärder. Inom kapitlet presenteras åtgärderna utan inbördes 

ordning om inget annat anges.  

11.1 Allmänna åtgärder 

11.1.1 Förbättra det systematiska brandskyddsarbetet 

Objektsbesöket den 4 februari samt enkätundersökningen visar på stora brister hos personalen när det 

gäller brandsäkerheten. Bland annat visar enkäten att var sjunde person av de svarande inte har 

genomgått en brandskyddsutbildning. Av de svarande är var femte person osäker på hur de skall agera 

vid en utrymning och var sjunde person är osäker på hur de ska använda släckutrustningen. Vid samtal 

med personer under besöket var det svårt att få konkret information om vad som skall göras om 

utrymningslarmet går igång och inga direkta förutbestämda rutiner finns. Under arbetets gång har det 

även försökts hitta information om det systematiska brandskyddsarbetet, både av personal och i 

MarshPlus utan att lyckas. Med detta i åtanke förslås en förbättring av den utbildning och det 

systematiska brandskyddsarbete som finns för personalen när det gäller brand och utrymning. 

Enligt 2 kapitlet 2 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till 

byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 

livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

Det systematiska brandskyddsarbetet kan delas upp i tre olika delar, vilka är organisation/ledarskap, 

tekniskt brandskydd samt kunskap/utbildning/regler. Ett förslag på en plan till hur det systematiska 

brandskyddsarbetet kan se ut presenteras nedan: 

 Fördela ansvar och arbetsuppgifter, vem är brandskyddsansvarig och vem ska kontrollera 

brandskyddet i huvudsak? 

 Vilket tekniskt brandskydd finns i dagsläget? 

 Identifiera brandriskerna och gör en bedömning av vilka konsekvenser och sannolikheter som 

de olika bränderna skulle kunna få. 

 Vad ska ingå i brandskyddsutbildningen och hur ofta ska denna genomföras? 

 Vilka instruktioner och rutiner finns för verksamheten? 

 Konstruera en checklista för att inventera brandskyddet och eventuella brister samt utforma ett 

system för att rapportera in resultatet av utförda dokumentationer. 

 Inventera det befintliga brandskyddet och eventuella brister och rapportera in detta 

kontinuerligt 

 Kontrollera inkomna dokumentationer och gör uppföljningar på eventuella brister 

 Genomför en årlig kontroll av brandskyddet. Hur har det systematiska brandskyddsarbetet 

utförts och vilka brister har uppkommit. Vad har fungerat bra/mindre bra med 

brandskyddsarbetet? Vad skulle kunna förbättras? Är brandskyddet skäligt för att förhindra 

eller begränsa skador till följd av brand? 

Det som bör ingå i en brandskyddsutbildning kan exempelvis vara vart brandutrustning 

(brandsläckare, brandvarnare med mera) är placerade och hur dessa fungerar, hur brandrisker 

identifieras, hur släckutrustningen ska användas, vilka rutiner som finns för en utrymning av 

avdelningen samt hur ett systematiskt brandskyddsarbete ska utföras. För den som är 

brandskyddsansvarig ska denna också exempelvis känna till aktuell lagstiftning som berör området, 

räddningstjänstens roll och vilka rutiner det finns för larmning vid ett tillbud.  
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Det skall finnas förutbestämda rutiner för hur personalen skall agera vid en brand och denna 

information bör finnas lättåtkomlig. Ytterligare, så skall all befintlig personal och alla nyanställda 

underrättas om informationen, förslagsvis av de brandskyddsansvariga. Informationen bör vara 

lättförståelig, väl strukturerad och anpassad efter målgruppen. 

För att personalen skall agera rätt och effektivt vid en eventuell brand skall alla få utbildning. 

Förslagsvis skall en årlig brandutbildning utföras. Enligt enkätundersökningen är det endast var femte 

person som har genomgått en brandutbildning de senaste tre åren. På den årliga brandutbildningen bör 

rutiner gås igenom med en teoretisk eller praktiskt utrymningsövning med eller utan de boende. 

Ytterligare skall alla personer i vårdstyrkan få en praktisk släckövning helst årligen för att öka chansen 

att en tidig släckinsats genomförs och lyckas. Enkätundersökningen visar att nio av tio personer vill ha 

mer övningar inom utrymning och handbrandsläckning. Detta visar på att det finns ett mycket stort 

intresse bland personalen att ha ytterligare utbildningar/övningar. Således bör fler 

utbildningar/övningar genomföras för att personalen skall känna sig säkrare på hur de skall agera vid 

händelse av en brand. 

En annan åtgärd är att de som är brandskyddsansvariga bör ha möten med varandra för att kontrollera 

hur arbetet fortgår på de olika våningarna. Resultatet från enkätundersökningen visar nämligen på 

påtagliga skillnader i resultat mellan våning 1 och 5. Troligtvis upptäcks skillnader mellan de andra 

våningarna om en större undersökning genomförs. Antagligen beror skillnaderna i resultatet på att 

varje våningsplan har en egen brandskyddsansvarig som ansvarar för det systematiska 

brandskyddsarbetet. I nuläget verkar det inte finnas någon form av samordning mellan våningarna. 

Om de brandskyddsansvariga personerna träffas cirka en gång i kvartalet och diskuterar det 

systematiska brandskyddsarbetet blir troligtvis nivån mellan de olika avdelningarna jämnare och 

bättre. Ett möte mellan den brandskyddsansvarige personen och de fyra brandskyddskontrollanterna på 

varje våningsplan en gång i månaden är en bra lösning. För att på så sätt fånga upp eventuella brister i 

det systematiska brandskyddsarbetet och för att uppmuntra personalen att arbeta aktivt med 

brandskyddsarbetet. 

Syftet med MarshPlus är att de som jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet skall lägga upp 

vilka rutiner som finns och eventuella tillbud med mera. Eftersom programmet är internetbaserat kan 

exempelvis räddningstjänsten följa arbetets gång. Detta anses som ett bra och smidigt sätt att förmedla 

informationen angående det systematiska brandskyddsarbetet till alla berörda personer. Dock bör 

någon ansvarig se till så att sidan hålls uppdaterad och att det kontinuerligt rapporteras in hur det 

systematiska brandskyddsarbetet genomförs. I rapporten har det framkommit att det brukar vara 

problem med hemsidan, vilket bör åtgärdas. 

För att utöka säkerheten på Tumba äldreboende bör en utvärdering utföras angående placeringen av 

inventarier i utrymningsvägarna. I utrymningsvägarna bör det finnas så lite saker som möjligt för att 

underlätta en eventuell utrymning och minska konsekvenserna av en brand. Även placeringen av 

brandsläckare bör kontrolleras, framförallt brandsläckarna som är lokaliserade i pentry-köken på 

avdelningarna. Denna placering är mindre lämplig eftersom brandsläckarna är ganska svåra att hitta 

samt att dessa ofta är placerade bakom andra föremål. 
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11.1.2 Införa branddörrar och dörrstängare 

Av dörrarna på äldreboendet är det endast dörrarna till mittenavdelningen som har magnetiska 

dörrstängare. Genom att hålla en dörr stängd hålls en brandcell intakt och det innebär även att en 

eventuell brand kan begränsas. Om dörren hålls stängd eller stängs när en detektor aktiverar innebär 

det att brandgasspridningen förhindras och branden får begränsad syretillförsel. Därmed föreslås att 

dörrstängare skall installeras till patientrum, pentry, tvättstuga och andra dörrar där det ses som 

skäligt. Om det är dörrar som i vanliga fall vill hållas öppna kan exempelvis dessa hållas uppe av 

magnetiska dörrstängare som aktiverar när en detektor reagerar. Enligt Svensk byggnorm SBN 1975 

skall självstängande branddörrar installeras vilket vidare motiverar införandet. 

De flesta av dörrarna som idag finns på Tumba är inte brandklassade och otäta. Därmed föreslås det 

även ett utbyte av de nuvarande dörrarna till täta branddörrar. Bytet gäller främst dörrar till patientrum, 

tvättstuga och pentry. Ett införande av branddörrar kan leda till att dessa upplevs som svåröppnade på 

grund av att de är självstängande. En lösning på detta problem är att införa exempelvis en dörröppnare.  

11.1.3 Inför talat utrymningsmeddelande 

I nuläget består utrymningslarmet endast av en ringklocka. Genom att införa ett talat 

utrymningsmeddelande sjunker förberedelsetiden upp till en minut och därmed minskas den totala 

utrymningstiden. Ytterligare innebär det att möjligheten att bekämpa en brand innan den blir 

okontrollerbar ökar. Ett talat meddelande kan även medföra att de boende förstår allvaret på ett bättre 

sätt. Åtgärden bedöms inte göra så stor skillnad i förhållande till kostnaden och övriga åtgärdsförslag. 

11.1.4 Förändra placeringen av brandlarmscentralen 

För närvarande är brandlarmcentralen placerad i källaren. Denna placering är otillgänglig, ologisk och 

avlägsen för både vårdstyrkan och räddningstjänsten. Genom att förflytta brandlarmscentralen till 

entrén kan viktig tid sparas. Ytterligare bör en larmtablå på varje våning installeras för att informera 

personalen om exempelvis vilken detektor som har utlöst larmet. Som det är idag går 

utrymningslarmet i hela byggnaden och ingen vet vart det brinner eftersom personalen saknar tillgång 

till brandlarmscentralen. Även om räddningstjänsten kan vara på plats inom fem minuter så tar det 

ganska lång tid att utläsa var detektion skett och sedan meddela detta vidare. Om vårdstyrkan själva 

kan utläsa vart branden har inträffat kan ett försök till att inleda en egen insats påbörjas alternativt 

meddela räddningstjänsten. Det medför att mycket värdefull tid kan sparas. Om en larmtablå placeras 

på varje våning kan personalen utläsa vart branden är lokaliserad och då hjälpa personer som befinner 

sig i brandrummet. 

11.1.5 Utvärdera ventilationen och inför lämpliga åtgärder 

I nuläget kan brandgaser spridas med ventilationen enligt de beräkningar som utförts och därför 

föreslås åtgärder mot spridningen. Då det finns ett flertal osäkerheter i beräkningarna rekommenderas 

dock först en mer utförlig utvärdering av ventilationen. Om åtgärder behövs är ett förslag att vid en 

brand reversera tilluftfläkten så att den blir en frånluftsfläkt. Det innebär att nästan all luft ventileras ut 

och därmed även brandgaserna. 

11.1.6 Byta ut dubbelfattningshandtagen på de berörda dörrarna 

Dörrarna till trapphuset är idag av en typ där det krävs två fria händer för att öppna vilket kan innebära 

ett stort problem vid utrymning. Därför rekommenderas det att byta till andra handtag på dörrarna 

vilket innebär lättöppnade dörrar. 
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11.1.7 Brandposterna ska vara lättöppnade 

Vid objektbesöket gick några av brandposterna inte att öppna. Om detta beror på att de är låsta eller 

endast trögöppnade är osäkert. Det föreslås dock att brandposterna ses över så att ingen varken är 

svåröppnad eller låst. 

11.1.8 Inför genomlysta utrymningsskyltar 

I dagsläget är en stor del av utrymningsskyltarna på avdelningarna obelysta skyltar och därmed är de 

mindre synliga. Därmed förslås det ett utbyte till genomlysta utrymningsskyltar speciellt vid själva 

utrymningsvägen. 

11.1.9 Installera sprinkler 

En åtgärd som kan genomföras är att installera sprinkler i dagrum, patientrum och/eller tvättstuga. Ett 

krav som måste uppfyllas är då att sprinklern aktiveras tidigt eftersom kritiska förhållanden uppstår 

snabbt. Det finns olika typer av sprinkler, där mobila sprinklersystem rekommenderas att installera i 

rum där det råder en förhöjd risk som exempelvis rum där rökare bor. 

Installation av ett sprinklersystem medför att en brand antingen kan släckas eller åtminstone 

begränsas. Därmed tar det längre tid innan kritiska förhållanden uppstår i rummen. Sprinkler kan även 

innebära att liv i själva brandrummet räddas. 

Sprinkler medför även fördelar i den förenklade dimensioneringen. En sprinklerinstallation medför att 

gångavstånden till utrymningsvägarna får ökas med 1/3. Det medför att alla placeringar i 

avdelningarna definitivt ligger inom gränserna för godkända gångavstånd. 

11.1.10 Rensa upp i kulvertarna 

Vid objektbesöket i samband med genomgång av kulvertarna påvisades ett flertal brister. Gångarna är 

fyllda av föremål, främst sängar som väntar på reparation och minst en av branddörrarna är uppställda 

av dessa föremål. Därmed föreslås att objekten i kulvertarna avlägsnas. Avlägsnandet innebär att 

brandbelastningen i gångarna försvinner och att dörrarna med dörrstängare inte hindras att stängas vid 

ett eventuellt utrymningslarm. Att brandbelastningen försvinner är speciellt viktigt då kulvertarna är 

ett av de ställena där risken för anlagd brand är stor. 

11.1.11 Uppdatera utrymningsplanerna 

Alla utrymningsskyltarna samt utrymningsplanerna på avdelningarna visar att en utrymning skall ske i 

trapporna, det vill säga en vertikal utrymning. På utrymningsplanerna står det dock en liten text att de 

boende skall utrymma horisontellt. Ett förslag är att denna information förtydligas på 

utrymningsplanerna. I kulverten finns minst en utrymningsplan som är något missvisande. Därmed 

föreslås en genomgång och en uppdatering av utrymningsplanerna. 

11.1.12 Undersök den utförda byggnadsinventeringen 

I den byggnadsinventering som har utförts för Tumba äldreboende framkom några brister/avvikelser 

som bör undersökas om dessa har kontrollerats. Detta bör genomföras då ingen av de personer som 

fick frågan i Botkyrka kommun kunde svara på om dessa har kontrollerats. En del av dessa 

brister/avvikelse är av stor vikt för brandsäkerheten vid Tumba äldreboende.  
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11.2 Specifika åtgärder 

11.2.1 Installera en joniserande rökdetektor i tvättstugan 

Detektorn i tvättstugan är en värmedetektor vilket innebär att aktiveringstiden är lång. Genom att 

installera en joniserande rökdetektor istället kan en brand detekteras tidigare. Det innebär att 

varseblivningstiden minskar och en större chans till bekämpning av branden finns. Det finns dock en 

liten ökad risk för falsklarm med en joniserande rökdetektor än en värmedetektor. Falsklarm kan 

orsakas av att någon står och stryker tvätt precis under detektorn eller att fuktig ånga från exempelvis 

tvättmaskinen träffar detektorn. Om inte detektorn är placerad precis ovanför tvättmaskinen borde 

risken vara liten för falsklarm. Strykning bör dock utföras i ett annat utrymme. En joniserande 

rökdetektor är mindre känslig än en optisk ljusspridningsdetektor med avseende på vattenånga 

eftersom vattenångan ofta består av stora partiklar (Nilsson & Holmstedt, 2007). Denna åtgärd bedöms 

som olämplig på grund av den höga risken för falsklarm men annars är det en mycket bra åtgärd. 

11.2.2 Ändra placeringen av textilier i tvättstugan 

I tvättstugan finns det mycket textilier av olika slag som är placerade på hyllor. Dessa hyllor gick hela 

vägen upp till taket och var nästan i kontakt med lamporna. Detta bör undvikas eftersom det finns en 

risk att lamporna antänder textilierna. Därför anses det att den översta hyllan bör tas bort eller att 

textiler inte placeras så högt upp mot taket för att minska risken för antändning.  

11.2.3 Avgränsa dagrummet från korridoren 

För närvarande är dagrummet öppet ut till korridoren som fungerar som utrymningsväg. Det innebär 

att en eventuell brand inte avgränsas från korridoren. Till följd av detta föreslås att dagrummet skall 

avgränsas från korridoren i lägst klass E 30, vilket även är det förslagna kravet i BBR 2008 5:514 

(Boverket 1, 2008). Nedan, markerat i rött i figur 11.1, visas ett förslag hur avgränsningen kan se ut. 

Detta förslag innebär att en brandklassad vägg byggs samt att två stora branddörrar (i lägst klass E 30) 

med dörrstängare installeras. Dessa branddörrar stängs när en detektor aktiverar för att minska 

brandgasspridningen samt att begränsa inflödet av syre till branden. 

  

Figur 11.1 Visar schematiskt hur dagrummet kan avgränsas från korridoren. 

11.2.4 Ändra placeringen av nödöppningsknappen på våning 1 

På våning 1 var utrymningsdörrarna låsta och för att öppna dessa krävs en kod eller att en 

nödöppningsknapp används. Nödöppningsknappen är placerad i ovankant av dörren. Placeringen är 

olämplig för personer som är funktionshindrade men även för andra personer som kan ha svårt att nå 

upp till knappen. Vid en brand kan även nödöppningsknappen täckas av brandgaser vilket medför att 

en utrymning försvåras eller förhindras. En lämpligare placering av nödöppningsknappen önskas.  
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11.3 Simulering av åtgärdsförslag 
Från ovan nämnda förslag på åtgärder utförs beräkningar på förslaget att installera sprinkler för att 

kontrollera dess påverkan om en säker utrymning kan genomföras. Beräkningar genomförs endast för 

sprinklerförslaget då det är främst det som är signifikant att kolla kvantitativt. Övriga förslag anses 

endast behöva diskuteras kvalitativt. 

11.3.1 Installera sprinkler 

Om Tumba äldreboende vill installera sprinkler i dagrummet istället för att bygga in dagrummet från 

korridoren innebär det att en snabb detektion måste ske. Detta eftersom kritiska förhållanden uppstår 

på mindre än 1 minut i korridoren i grundscenariot. Det leder till att sprinkler måste aktiveras tidigt för 

att en god brandsäkerhet skall uppnås. 

Eftersom kritiska förhållanden uppstår tidigt i patientrummen krävs även här en tidig aktivering för att 

minska risken för personskador. Nedan i tabell 11.1 visas resultatet av en aktiveringsberäkning med 

DetactQS om sprinklern aktiveras av en bulb med låg aktiveringstemperatur och lågt RTI. Detta för att 

undersöka hur snabbt en sprinkler kan aktivera i bästa fall. För exakt indata se bilaga G. Sannolikheten 

för att en brand inträffar precis under en sprinkler är liten och därför bör avståndet till sprinklern 

approximeras som det värsta tänkbara. I tabell 11.1 visas det längsta avståndet i patientrummet om 

enbart en sprinkler placeras ut i rummet. För dagrummet är det längsta avståndet 2.5 meter om en 

sprinkler antas täcka 12 kvadratmeter. 

 Tabell 11.1 Visar tiden till aktivering av en sprinklerbulb för en brand i patientrum och dagrum.  

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid DetactQS [s] 

Patientrum α = 0.021 0 60 

 5 171 

Patientrum α = 0.047 0 43 

 5 124 

Dagrum α = 0.125 0 31 

 2.5 64 

Dagrum α = 0.047 0 43 

 2.5 93 

Tabell 11.1 ovan visar med stor sannolikhet att kritiska förhållanden uppstår innan eller ungefär 

samtidigt som sprinklern aktiveras. Genomgående används konservativa värden för att beräkna tiden 

till kritiska förhållanden för alla scenarier. Detta innebär att kritiska förhållanden kan inträffa tidigare i 

simuleringarna än vad det gör i verkligheten. 

För patientrumsfallet bedöms det att sprinkleraktivering sker för sent då kritiska förhållanden i rummet 

uppstår innan detta. Den valda tillväxthastigheten är lägre än det rekommenderade värdet vilket 

innebär att sprinkler i denna del av byggnaden inte uppfyller acceptanskriteriet för att en säker 

utrymning skall kunna genomföras. 

För dagrumsfallet sker sprinkleraktivering ungefär samtidigt som kritiska förhållanden i korridoren 

uppstår. Då tillväxthastigheten i detta fall är satt till ett högt värde finns det en risk att för konservativa 

värden på brandens utveckling används. Detta innebär att kritiska förhållanden kan inträffa senare i 

verkligheten. Vid sprinkleraktivering stagnerar tillväxthastigheten och effektkurvan blir konstant i 

ungefär en minut innan effektkurvan sjunker (Nystedt, 2011). Under denna tid kommer branden att 

fortsätta producera brandgaser som kan förhindra en säker utrymning. I ursprungsscenariot bedöms det 

att sprinkleraktivering sker försent då kritiska förhållanden uppstår förtidigt för att en säker utrymning 

skall vara möjlig. 
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I känslighetsanalysen för dagrummet ändras tillväxthastigheten till fast, 0.047 kW/s
2
, vilket är det 

rekommenderade värdet för denna typ av verksamhet. Då blir det kritiska förhållanden i korridoren 

efter ungefär en minut. I bästa fall kommer sprinkler aktiveras innan kritiska förhållanden uppnås men 

det kan inte garanteras.  

Då sprinkler inte kan säkerställa en säker utrymning på grund av att kritiska förhållanden uppstår 

innan alla hinner utrymma anses åtgärden vara bristfällig. Sprinkler förbättrar dock miljön i och 

omkring brandrummet då brandgaserna kyls, branden minskar i omfattning och att sannolikheten för 

brandspridning minskar. Detta är mycket positivt då branden kanske släcks och flera inventarier kan 

räddas. Vid en installation av sprinkler kan det dock leda till problem i efterarbetet då mycket vatten 

används och detta måste ta vägen någonstans. Eftersom Tumba äldreboende i dagsläget inte har någon 

sprinklerinstallation krävs det både nya rördragningar och ett arbete för att ta hand om överblivet 

släckvatten.  

Sprinkler är ett bra förslag att införa i det senare brandförloppet för att förbättra miljön i rummet samt 

för att begränsa alternativt släcka branden. Sprinkler bedöms dock inte förhindra att kritiska 

förhållanden uppstår så därför måste andra åtgärder rekommenderas tidigt i brandförloppet. Ett 

alternativ kan vara att koppla sprinkler till en eller flera rökdetektorer, då detektion sker tidigt. 

Problemet med att koppla sprinkler till en rökdetektor är att risken för falsklarm finns samt att en hel 

sektion sprinkler då aktiverar. På grund av risken för falsklarm och att systemet blir komplicerat 

bedöms detta vara mindre lämpligt. 

11.4 Åtgärder som skall och bör genomföras 
I detta avsnitt presenteras de åtgärder som skall genomföras och de som bör genomföras utifrån de 

tidigare presenterade förslagen och simuleringarna. Skillnaden mellan åtgärderna är att skallåtgärderna 

är de åtgärder som krävs för att det befintliga brandskyddet ska uppfylla acceptanskriterierna. Genom 

att införa böråtgärderna kan även en brand i brandrummet begränsas. Även sannolikheterna och 

konsekvenserna för en brand minskar och en utrymning förenklas med böråtgärderna. 

11.4.1 Åtgärder som skall genomföras 

De åtgärder som skall genomföras är de förslag som innebär att den nuvarande bristfälliga 

brandsäkerheten åtgärdas. Dessa förslag fastställs genom resonemang bland annat om deras 

signifikans, effektivitet och dess påverkan på brandscenariot samt utrymningen. De är placerade i 

fallande rangordning med den viktigaste först. 

 Införa branddörrar och dörrstängare 

 Avgränsa dagrummet från korridoren 

 Förbättra det systematiska brandskyddsarbetet 

 Undersök den utförda byggnadsinventeringen 

 Brandposterna skall vara lättöppnade 

 Utvärdera ventilationen och inför lämpliga åtgärder 

Genom att införa branddörrar och avgränsa dagrummet från korridoren uppstår inte kritiska 

förhållanden i korridoren utan enbart i själva brandrummet. Detta medför att en säker utrymning kan 

genomföras i korridoren. Om en brand sker i korridoren kan de boende i värsta fall stanna kvar på sina 

egna rum en begränsad tid. Det kan dock inte garanteras att de boende stannar kvar på rummen då det 

finns personer som är dementa. Då risken för en brand i korridoren bedöms vara relativt liten vidtas 

inga speciella åtgärder i detta utrymme. I korridoren bör det dock finnas så lite brännbara möbler som 

möjligt både för att minska riskerna för brand men även för att förenkla en eventuell utrymning.  
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Dessa åtgärder räcker dock inte för att ett fullgott brandskydd ska upprätthållas. Om det inte finns 

några rutiner för hur personer skall agera vid brand är brandskyddet fortfarande bristfälligt. Därför 

krävs det ett väl genomarbetat systematiskt brandskyddsarbete. För att en släckinsats skall vara möjlig 

krävs det även att brandposterna är lättöppnade och därför rekommenderas detta som en åtgärd. 

Eftersom en brandgasspridning kan ske vertikalt mellan våningarna krävs en utvärdering av det 

nuvarande ventilationssystemet och eventuellt att åtgärder införs för att förhindra en 

brandgasspridning. På grund av att det framkom ett flertal brister/avvikelser rörande brandskyddet i 

den utförda byggnadsinventeringen skall dessa undersökas för att ett fullgott brandskydd skall 

erhållas.  

Om ovanstående åtgärder genomförs bedöms brandskyddet vara tillräckligt i alla utrymmen förutom i 

brandrummet. Ifall dagrummet inte byggs in måste ett sprinklersystem konstrueras med en snabb 

detektering. Detta måste i så fall undersökas vidare. 

11.4.2 Åtgärder som bör genomföras 

För att öka brandskyddet ytterligare bör även dessa åtgärder genomföras. Precis som i förgående 

avsnitt är de valda genom resonemang. De är placerade i rangordning med den viktigaste först. 

 Förändra placeringen av brandlarmscentralen 

 Installera sprinkler 

 Uppdatera utrymningsplanerna  

 Rensa upp i kulvertarna 

 Ändra placeringen av textiler i tvättstugan  

 Byta ut dubbelfattningshandtagen på de berörda dörrarna 

 Inför genomlysta utrymningsskyltar 

 Ändra placeringen av nödöppningsknappen på våning 1 

Genom att införa böråtgärderna kan en brand släckas eller begränsas på grund av att brandens 

placering blir tidigare känd samt att förberedelsetiden minskar. Åtgärdsförslagen medför även att 

sannolikheten och konsekvensen av en brand minskar samt att en utrymning förenklas. Om sprinkler 

med snabb detektering installeras uppstår kritiska förhållanden i brandrummet senare eller inte alls i 

brandförloppet.  

11.5 Resultat med åtgärder enligt brandskyddsindex 
Som framgår i åtgärdsförslagen finns det åtgärder som skall genomföras och åtgärder som bör 

genomföras. Hur dessa påverkar brandskyddsindex presenteras nedan. För exakt data se bilaga B. 

Genom att uppfylla skallåtgärderna ändras BSI-värdet till 2.98, vilket är en ökning från 2.21. Värdet 

på brandskyddsindexet med skallåtgärder är därmed över det rekommenderade gränsvärdet 2.80. Detta 

är ett bevis på att genom att genomföra dessa åtgärder ökas brandskyddet på avdelningen. Detta är 

dock enbart riktvärden men det kan ses som ett bevis på att åtgärderna gör skillnad.  

För att öka brandskyddet ytterligare på avdelningarna kan även andra parametrar ändras. Genom att 

även genomföra böråtgärderna ökar BSI-värdet till 3.14. Alltså en ökning med 0.16 ytterligare. Detta 

värde innefattar inte en installation av sprinkler. Vilket är på grund av att detta komponentvärde beror 

på flera saker såsom; om bara delar av en avdelning är sprinklad, hur snabbt de aktiverar och hur 

kontrollen av sprinkler sköts. För att ge ett exempel på det, ansätts att delar av anläggningen är försedd 

med sprinkler med snabb aktivering där det sker extern kontroll. Det innebär att BSI-värdet ökar till 

3.25.  
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12 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion om arbetet. Kapitlet delas upp i en allmän diskussion om 

rapporten och vilka felkällor som finns i arbetet.  

12.1 Allmän diskussion 
Nedan diskuteras arbetet allmänt och de val som genomförs. De resultat som framgår i denna rapport 

bör ses som en anvisning till hur det kan bli i en verklig situation.  

12.1.1 Avgränsningar 

I rapporten genomförs en del avgränsningar och en stor avgränsning är att endast en avdelning 

undersöks. Denna avdelning bedöms återspegla alla avdelningar i byggnaden där folk bor. Antagandet 

bygger på platsbesöket som ägde rum i februari då avdelningarna var snarlika. Detta gäller även för 

möbleringen i avdelningarna och rummen. Uppställningarna som genomförs i de olika 

brandscenariorna antas representera alla rum.  

I grovanalysen gallras alla scenarier utom tre bort, detta på grund av rapportens omfattning och för att 

dessa tre bedöms som värsta troliga scenarier. Med det sagt innebär det inte att det föreligger någon 

risk för tillbud i de andra scenarierna men att konsekvenserna och sannolikheten för att de ska inträffa 

bedöms vara mindre. Dock kan det antas att många av de alternativa scenarierna täcks in av de valda. 

Eftersom bedömningen är subjektiv finns det en risk att bedömningarna kan vara missvisande. Det 

visade sig exempelvis under rapportens gång att patientrummet och tvättstugan gav väldigt snarlika 

resultat. Det innebar att endast ett scenario hade behövts beaktas då de delvis täcker in varandra.  

12.1.2 Brandsimuleringar 

I scenariot med patientrummet väljs placeringen av brandrummet till det ställe som tros vara det värsta 

möjliga. Det innebär att branden är placerad så nära den horisontella utrymningsvägen som möjligt. 

Eftersom en del av de boende enbart klarar av en horisontell utrymning leder det till att en brand i 

detta utrymme kan blockera utrymningen. Sannolikheten för att en brand startar i ett patientrum vid 

den horisontella utrymningsvägen är lika stor för alla patientrummen. För scenariot med brand i ett 

patientrum används ett 1-patientrum och inte ett 4-patientrum. 1-patientrummet väljs eftersom det 

antas ha en större tillväxthetshastighet då brandspridningen lättare kan ske i ett mindre utrymme. Om 

branden istället placeras i ett 4-patientrum blir avstånden längre men det finns samtidigt en större 

tillgång till syre. Det innebär att branden kan uppnå en högre maximal effektutveckling innan den blir 

ventilationskontrollerad. De dimensionerade bränderna uppnår dock kritiska förhållanden innan 

bränderna blir ventilationskontrollerade.  

För att bestämma de dimensionerande effektutvecklingskurvorna väljs det att alla öppningar till 

rummen är öppna för att se hur stor den maximala effektutvecklingen blir. I simuleringarna antas det 

att dörren ut till korridoren och ett läckage i väggarna är de enda öppningarna till rummen. För att 

undersöka om valet av öppningar påverkar resultatet utförs en känslighetsanalys som visar att 

resultatet inte påverkas nämnvärt. Det är svårt att uppskatta hur stora öppningarna blir vid en verklig 

brand eftersom värmen från branden kan medföra att fönstren eller delar av fönstren går sönder. Det 

leder till att mer syre kan transporteras in till branden men även att en del brandgaser försvinner ut 

genom öppningen.  
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I rapporten används flera metoder vid beräkningar av exempelvis tiden till kritiska förhållanden. 

Anledningen till att detta utförs är för att kontrollera och validera utdata. Genomgående ger många av 

metoderna ett liknande resultat. Av samma anledning genomförs känslighetsanalyser. Det underlag 

som erhålls innebär en lättare tolkning men även en större säkerhet i resultatet. Detta speciellt i åtanke 

på alla osäkerheter som finns i rapporten. 

För att bestämma kritisk temperatur jämförs två olika sorters metoder. Den första metoden är att läsa 

av temperaturen i FDS Smokeview där gastemperaturen erhålls. Det andra alternativet är utläsa 

temperaturen i termoelementen som är utplacerade i FDS där dessa har en termisk tröghet. För att vara 

konservativa bör temperaturen avläsas med hjälp av gastemperaturen då denna uppnår kritiska 

förhållanden några sekunder tidigare än för termoelementen. Denna metod ger alltså ett punktvärde 

medan termoelementen ger ett ungefärligt medelvärde då dessa har en termisk tröghet. Anledningen 

till att termoelement används istället för gastemperaturen är för att undvika tillfälliga toppar i 

temperaturen. Av samma anledning väljs det att redovisa sikten över en ungefärlig sträcka på tio meter 

som alternativ till att läsa av sikten i en punkt. Oftast visar de olika metoderna ungefär samma resultat. 

Vid valen av soot-yield i de olika simuleringarna väljs dessa delvis för att vara konservativa. I 

exempelvis scenariot med tvättstugan används ett soot-yield värde på 0.20. Detta är ett högt värde, 

dock anses det finns mycket plaster i kläderna och dynorna som finns i utrymmer och bedöms därför 

vara representativt. I känslighetsanalysen för dagrumsscenariot ändrads soot-yield till ett lägre värde 

än det i grundscenariot. Denna känslighetsanalys påvisade att tiden till kritiska förhållanden enbart 

ändrades marginellt. Detta leder till att bedömningen att soot-yield inte kommer att påverka resultatet i 

tvättstugan och patientrummet i så stor utsträckning. 

12.1.3 Utrymningssimulering 

Tiden för utrymning beräknas endast med utrymningsprogrammet ERM och verifieras inte mot något 

annat program. Detta på grund av att det inte existerar något passande program att jämföra med då de 

boende behöver hjälp med utrymning. ERM ger tider för utrymning exklusivt varseblivningstiden och 

dessa blir mellan 3.5 till 15.5 minuter för alla boende. Detta intervall är stort och beror främst på 

vårdstyrkans storlek. De värden som erhålls från ERM anses rimliga. 15.5 minuter kan anses vara lång 

tid för att utrymma men eftersom det endast är två i personalen och majoriteten av boende behöver 

hjälp att ta sig ut anses det skäligt.  

I utrymningssimuleringarna går personerna endast till mittenavdelningen. Helst skall personerna gå till 

den andra avdelningen, alltså två brandceller bort. Eftersom dörren från den brandhärjande 

avdelningen till mittenavdelningen öppnas med jämna mellanrum på grund av att folk utrymmer sprids 

en del brandgaser i detta utrymme. Detta innebär att förhållandena i mittenavdelningen kan vara 

mindre hälsosamma. I rapporten genomförs dock inga kontroller på hur förhållandena är i detta 

utrymme. Ytterligare antas det vid utrymningssimuleringarna att all utrymning endast kan ske 

horisontellt. Känslighetsanalysen visar att det är av mindre betydelse om det är en eller två 

utrymningsvägar för själva utrymningstiden. Däremot kan det bli signifikant om den horisontella 

utrymningsvägen blir blockerad. Den korta tidsskillnaden kan dock bero på att ERM inte kan simulera 

köbildning vilket det finns risk för om bara en utrymningsväg används. Om utrymning måste ske via 

trappan finns det risk att de boende skadar sig. Genom att införa rutiner kan hjälp från andra 

avdelningar ske, vilket kan påskynda utrymningen speciellt om trappor tvunget behöver användas. Om 

branddörrar införs till patientrummen kan de boende stanna kvar på sina rum vid en eventuell brand i 

korridoren.  
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Vidare är en stor källa till osäkerhet i utrymningssimuleringarna de boendes hjälpbehov. Hjälpbehovet 

antas utifrån den information som ges vid objektbesöket där det framkom att majoriteten av de boende 

är sängliggande. Genom att simulera två olika fall där hjälpbehovet varieras från ett större till ett 

mindre behov beaktas variationen. Därmed täcks förhoppningsvis de olika hjälpbehoven som finns på 

äldreboendet in.  

12.1.4 Brandskyddsindex 

Resultatet från brandskyddsindexet indikerar på att det nuvarande brandskyddet är undermåligt. Det är 

samma slutsats som framkommer genom den förenklade dimensioneringen och scenarioanalysen. Med 

de åtgärder som föreslås blir brandskyddet acceptabelt genom de båda metoderna. Detta kan vara ett 

sammanträffande eftersom brandskyddsindexet bara ger ett siffervärde på brandskyddet och inte hur 

det fungerar i verkligheten. Det skall dock nämnas att genom att genomföra de föreslagna åtgärderna 

ökar personsäkerheten till en godtagbar nivå.  

12.1.5 Sprinkler och ventilation 

Genom att installera sprinkler i de olika utrymmena tar det längre tid för kritiska förhållanden att 

uppstå. Detta medför även att det kan bli stora vattenskador samt att installationskostnaden blir stor. 

Därför anses det att en installation av dörrstängare, branddörrar och att bygga in dagrummet som både 

en billigare och bättre lösning. Då uppstår aldrig kritiska förhållanden i korridoren förutom om det 

brinner i korridoren. En annan fördel med att installera branddörrar och dörrstängare samt att bygga in 

dagrummet är att varje rum blir egna brandceller.  

Vid utvärderingen av ventilationen visar det sig att det blir en för stor spridning av brandgaser. Det är 

främst vid en liten brand som spridningen blir för stor. Det innebär som sagt att för den 

dimensionerande branden som används för patientrummet blir utspädningen tillräcklig. Genom att 

införa en åtgärd för ventilationen som exempelvis att reversera tilluftsfläkten kan spridningen åtgärdas. 

Det innebär att inget rum på någon annan våning påverkas av branden. Då ett flertal av parametrarna i 

beräkningen är osäkra rekommenderas först en mer utförlig utvärdering av ventilationen.  

12.1.6 Värden och konservatism 

I nästan alla simuleringar presenteras resultatet som exakta tider. Eftersom brand är en väldigt 

komplex vetenskap bör kanske ett mer avrundat värde användas för att öka trovärdigheten. För att 

underlätta arbetet väljs dock de exakta värdena. Detta för att lättare jämföra brandsimuleringarna och 

utrymningssimuleringarna.  

Under arbetet väljs det ofta att vara konservativa vid beräkningarna. Bakom de olika värdena som 

väljs i rapporten finns ett utförligt faktasökande. Känslighetsanalyser används också i arbetet för att se 

hur stor påverkan olika antaganden kan ha på resultatet. Känslighetsanalyserna visar ofta på en liten 

skillnad i resultat men då en avvikelse finns beaktas detta. I arbetet används också olika metoder för 

att validera de olika resultaten. För att bestämma när kritiska förhållanden uppstår används olika 

kriterier för att undvika att enbart en parameter avgör om en säker utrymning kan genomföras. Dock 

finns det alltid en liten risk att de konservativa antaganden som väljs medför att resultatet blir för 

konservativt och överskattat. De antaganden som används i rapporten anses acceptabla speciellt med 

åtanke på det resultat som erhålls från känslighetsanalyser och det liknande resultatet i de olika 

metoderna.  
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12.2 Felkällor 
I denna rapport har flera parametrar osäkerheter vilket påverkar resultatet. Genomgående i rapporten 

beaktas dessa osäkerheter i arbetet genom att bland annat utföra känslighetsanalyser, använda olika 

metoder samt genom att använda intervall. Nedan diskuteras ett par olika felkällor som kan ha 

påverkat analysen uppdelat på bristfälliga resurser, antagande och beslut, matematiska modeller samt 

indata. 

12.2.1 Bristfälliga resurser 

I arbetet påverkar bristfälliga resurser analysen. En av dessa parametrar är den begränsade tiden vilket 

påverkar exempelvis simuleringarna. Om mer tid finns kan fler och noggrannare simuleringar utföras. 

Det innebär att exempelvis fler känslighetsanalyser kan genomföras. 

Mätfel kan förekomma från mätningar i CAD-ritningar vilket påverkar simuleringarna. Mätfelen bör 

dock inte vara så stora att resultatet påverkas nämnvärt. De CAD-ritningar som används under arbetets 

gång är inte fulländade vilket innebär att de inte ser ut som det gör i verkligheten. För att justera för 

dessa ändringar i geometrin jämförs CAD-ritningarna med fotografier som togs vid objektsbesöket. 

Skillnaderna mellan CAD-ritningarna och objektsbesöket är relativt små då det bara är några mindre 

rum längst ner i korridoren som inte längre finns.  

De exakta placeringarna av detektorerna är okända och uppskattas därför från ritningar och fotografier. 

Vilka egenskaper detektorerna har är också okända. Dessa är av stor vikt när det gäller värmedetektorn 

där aktiveringstemperatur och RTI är signifikanta parametrar.  

När det gäller ventilationen är ritningarna begränsade och besitter bristfällig information vilket 

försvårar dess utvärdering. På grund av bristfälliga resurser var det inte möjligt att undersöka de olika 

donens tryckfall.  

Deltagandet i enkätundersökningen är bristfälligt då det bara var 21 personer som deltog. Detta 

innebär att slutsatsen av enkätundersökningen bygger på kunskapen hos en mindre del av personalen 

på äldreboendet. Enkätundersökningen visar dock på några tydliga brister i det systematiska 

brandskyddet. 

12.2.2 Antaganden och beslut 

Det genomförs flera antaganden och val i rapporten. Dessa är i allmänhet svåra att hantera men 

besluten genomförs med stor försiktighet och så skäligt som möjligt. Antaganden och beslut hanteras 

även genom att rapporten försöks göras transparent. I rapporten beror antaganden mycket på valet av 

den deterministiska analysen och den selektion av scenarier och modeller som används. Nedan 

diskuteras några av de antaganden som genomförs i rapporten.  

I beräkningarna på strålning mellan de olika inventarierna genomförs flera antaganden. Eftersom 

kunskap saknas om vilka material som finns krävs en del förenklingar. Materialen som antas är trä och 

polyuretan. Dessa anses representativa för de inventarier som finns. Därmed väljs materialegenskaper 

utifrån dessa. I strålningsberäkningarna är flamtemperaturen en central parameter. Flamtemperaturen 

som används är ett antagande som bygger på två olika materials flamtemperaturer. Därmed finns det 

en stor osäkerhet här. Vidare är även avstånden mellan möblerna approximationer från kort och 

ritningar vilket innebär att de både kan vara längre och kortare. 
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I brandsimuleringarna antas branden till en stor brand när det i själva verket är flera mindre bränder 

som är placerade på olika platser i rummet. Effektkurvan för den uppställda branden som används i 

simuleringarna bygger på hur effektutvecklingen för de mindre bränderna varierar. Problemet med att 

sätta samman alla mindre bränder till en brand är att all värme, sot och dylikt kommer från samma 

källa då det egentligen utvecklas på flera olika platser i lokalen. 

Vid simuleringarna i FDS väljs det att ha alla dörrar stängda till alla rum förutom där en brand är 

placerad, vilket ger ett värsta fall. Det är inte särskilt troligt att alla dörrar till rummen är öppna men 

troligtvis är några dörrar öppna. Om ytterligare några dörrar är öppna sprider sig brandgaserna in i 

dessa rum. Detta leder till att tiden till kritiska förhållanden uppstår fördröjs då brandgaserna sprider 

sig över en större volym.  

Tiden till kritiska förhållanden uppstår för sikten uppskattas från Smokeview i FDS. I Smokeview är 

det väldigt svårt att uppskatta när sikten understiger tio meter vid en viss höjd eftersom sikten inte är 

konstant över en längre stäcka. Det leder till att sikten ibland kan vara mer/mindre än tio meter på 

vissa ställen av den undersökta sträckan. För att erhålla ett så korrekt värde på sikten som möjligt 

försöks det att uppskatta när sikten understiger tio meter genom att ta ett medelvärde över sträckan.  

Vid ventilationsberäkningarna genomförs flera antaganden. Många parametrar som exempelvis 

tryckfall i don uppskattas. Antagandena kan dock anses som kvalitativa då de genomförs med 

handledning av Lars Jensen, professor i installationsteknik. Genom att prova olika tryckfall för 

trottelspjället försöks det att täcka in det ”verkliga” fallet. Om andra antaganden genomförs är det 

dock tänkbart att resultatet blir annorlunda.  

Som det framgår i arbetet hämtas statistik från USA. Eftersom det finns en del olikheter mellan 

Sverige och USA kan denna statistik vara något felaktig. Det anses dock att denna statistik är 

applicerbar i detta fall då verksamheten är densamma samt att statistiken uppfattas som trolig. 

I början av arbetet gjordes avgränsningen att alla tekniska system fungerar felfritt det vill säga att 

exempelvis utrymningslarmet alltid fungerar. Om ett system hade fallerat hade det kunnat resultera i 

förändringar i resultatet.  

12.2.3 Matematiska modeller 

Alla metoder och program har osäkerheter, svagheter och brister och är endast modeller av 

verkligheten. I denna rapport används ett flertal olika modeller och program som presenteras nedan. 

Programmet FDS har svagheter när det gäller ventilationskontrollerade bränder. För underventilerade 

bränder kan resultatet mellan olika simuleringar variera eftersom de ibland kan överstiga eller 

understiga ett värde vilket kan leda till att branden blir ventilationskontrollerad. Eftersom alla bränder 

som simuleras blir ventilationskontrollerade innebär det att resultaten kan bli något missvisande. Detta 

gäller främst de resultat som erhålls efter att branden blivit ventilationskontrollerad, vilka därmed skall 

tolkas med viss försiktighet. Kritiska förhållanden uppstår redan innan bränderna blir 

ventilationskontrollerade för samtliga fall. Därmed påverkas inte resultaten nämnvärt. Oavsett om 

bränderna blir ventilationskontrollerade eller inte kan skillnaden mellan olika simuleringar skilja sig åt 

med några procent och mellan olika datorer kan differensen i resultat vara ännu något större.  
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CFAST är en modell som är associerad med stora osäkerheter. Beräkningarna i CFAST besitter ett 

flertal potentiella felkällor. Exempelvis genomförs förenklingar och uppdelningar av geometrin för att 

hantera en del av programmets begränsningar. Det är även en stor osäkerhet i hanteringen av 

transporttiden i korridoren. För att hantera transporten av brandgaser krävs en del förenklingar. Bland 

annat delas korridoren upp i olika delar samt att trösklar införs. Hur korrekt detta genomförs är svårt 

att säga och därmed finns det osäkerheter i dessa resultat. Den del av korridoren som finns längst ifrån 

den horisontella utrymningsvägen är dessutom utanför programmets begräsningar. Det innebär att det 

finns en ännu större osäkerhet i detta resultat än i de andra delarna. Vidare är det stora problem med 

CFAST då programmet krånglar och emellanåt inte vill köra klart hela simuleringstiden. Alla fall 

simuleras dock förbi tillväxtfasen vilket är den mest intressanta delen. Därmed saknas det resultat från 

CFAST men främst i slutet av brandförloppet där resultatet är av mindre vikt.  

Utrymningssimuleringarna som utförs i ERM har ett flertal felkällor. Förenklingar genomförs i 

geometrin då programmet endast består av noder. Därmed sker bland annat all förflyttning i räta linjer 

och utan påverkan av hinder. Ytterligare kan inte ERM beakta köbildning som kan uppstå i korridoren, 

vilket leder till en längre utrymningstid. Vidare ansätts en prioriteringsordning i ERM som kan 

påverka resultatet. Dock kan det antas att det är av väldigt liten betydelse då placeringen påverkar 

resultatet väldigt lite.  

12.2.4 Indata 

All indata besitter osäkerheter speciellt de stokastiska variablerna. Då deterministiska program 

används tilldelas variablerna bestämda värden vilket ger en rad osäkerheter. För att hantera 

osäkerheter i indata genomförs flera beräkningar och känslighetsanalyser. Nedan presenteras en del 

indata som innehåller osäkerheter. 

Eftersom de uppställda bränderna består av flera olika inventarier hämtas indata från flera olika källor 

för att erhålla ett så representativt värde som möjligt. Inventarierna på Tumba äldreboende består 

förmodligen delvis av andra material än de som hämtas från de olika effektkurvorna vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det anses dock att effektkurvorna är representativa.  

Förberedelsetiden är en viktig parameter för hur lång utrymningstiden blir. I denna rapport väljs 

schablonsvärden för personalen samt för de boende som kan ta sig ut själva. För personalen väljs 

exempelvis en förberedelsetid på 2 minuter om branden inte är synlig. Ytterligare är förberedelsetiden 

för de boende efter att personalen kommit till deras plats bara ett antagande och väljs till antingen 20 

eller 30 sekunder beroende på om branden är synlig. I vissa fall är förberedelsetiden dessutom längre 

än den tid det tar innan kritiska förhållanden uppstår.
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13 Slutsatser 
Detta kapitel beskriver slutsatserna av rapporten samt en lista på åtgärder som skall och bör 

genomföras för att det nuvarande bristfälliga brandskyddet skall bli acceptabelt. 

13.1 Allmänt  
Slutsatsen som kan dras av denna rapport är att brandskyddet som i dagsläget finns på Tumba 

äldreboende inte är tillfredställande. Det beror främst på att brandgaser och därmed också en brand 

kan sprida sig obehindrat inom avdelningarna då brandcellsgränser inte finns. Personsäkerheten är 

undermålig då kritiska förhållanden uppstår innan personerna hinner utrymma. 

De olika metoderna som används ger liknande resultat vilket ger en tilltro till vad som erhålls. 

Åtgärder förslås, valideras och diskuteras och nedan presenteras de förslag som det resulterar i. 

13.2 Åtgärdsförslag 
Nedan presenteras de åtgärder som skall och bör genomföras. 

13.2.1 Åtgärder som skall genomföras 

Nedan presenteras de åtgärder som skall genomföras. Verkställs dessa åtgärder anses det att 

brandskyddet uppfyller acceptanskriterierna.  

 Införa branddörrar och dörrstängare: 

Byt ut de nuvarande dörrarna till täta branddörrar med dörrstängare i patientrum, tvättstuga 

och pentry.  

 Avgränsa dagrummet från korridoren: 

Avgränsningen skall utformas i rimlig brandklass på ett skäligt vis. Exempelvis genom att 

bygga igen öppningen ut mot korridoren i lägst brandklass E 30 med dubbelöppnande 

branddörrar med dörrstängare. 

 Förbättra det systematiska brandskyddsarbetet: 

Det skall finnas förutbestämda rutiner för hur personalen skall agera vid en brand och denna 

information bör finnas lättåtkomlig. En årlig brandutbildning kan utföras och då bör rutiner 

gås igenom med en teoretisk eller praktiskt utrymningsövning med eller utan de boende. De 

brandskyddsansvariga personerna bör träffas cirka en gång i kvartalet och diskutera igenom 

det systematiska brandskyddsarbetet. Det bör finnas en ansvarig som ser till så att MarshPlus 

hålls uppdaterad och att det kontinuerligt rapporteras in hur det systematiska brandskyddet 

genomförs. I utrymningsvägarna bör det finnas så lite saker som möjligt för att underlätta en 

eventuell utrymning och minska konsekvenserna av en brand. Även placeringen av 

brandsläckare bör kontrolleras så att dessa inte täcks av olika inventarier. 

 Undersök den utförda byggnadsinventeringen: 

I byggnadsinventeringen som utfördes för Tumba äldreboende framkom det en del 

brister/avvikelser som skall undersökas om dessa har kontrollerats. 

 Brandposterna skall vara lättöppnade: 

Brandposterna skall ses över så att ingen varken är svåröppnad eller låst. 

 Utvärdera ventilationen och inför lämpliga åtgärder: 

Ett förslag är en reversering av tilluftsfläkten. Dock finns det en stor osäkerhet i mycket av 

indata till ventilationsberäkningarna och därmed rekommenderas främst en ytterligare och mer 

genomförlig kontroll av ventilationen.  
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13.2.2 Åtgärder som bör genomföras 

Nedan presenteras de åtgärder som bör genomföras. Utförs dessa åtgärder förhöjs brandskyddet 

ytterligare. 

 Förändra placeringen av brandlarmscentralen: 

Förflytta brandlarmscentralen till entrén och placera en larmtablå på varje våning. 

 Installera sprinkler: 

Installera mobila sprinklersystem eller ett fast sprinklersystem i alla eller i de patientrum där 

det råder en förhöjd brandrisk. Om dagrummet önskas bibehållas öppet kan ett införande av ett 

sprinklersystem installeras. Detta förutsätter dock en snabb detektering då kritiska 

förhållanden uppstår tidigt i brandförloppet.  

 Uppdatera utrymningsplanerna: 

En genomgång och uppdatering av utrymningsplanerna bör utföras. Utrymningsplanerna bör 

även förtydligas så att de förklarar att en horisontell utrymning skall genomföras.  

 Rensa upp i kulvertarna: 

Ta bort sängarna, utemöblerna och andra föremål som är placerade i kulvertarna. 

 Ändra placeringen av textiler i tvättstugan: 

Textilerna som finns i tvättstugan bör placeras en bit ifrån exempelvis lamparmaturer. 

Exempelvis kan den översta hyllan monteras bort. 

 Byta ut dubbelfattningshandtagen på de berörda dörrarna: 

Byt ut de nuvarande dubbelfattningshandtagen till andra handtag på dörrarna så att de blir 

lättöppnade. 

 Inför genomlysta utrymningsskyltar: 

Byt ut de nuvarande efterlysande utrymningsskyltarna mot genomlysta skyltar. 

 Ändra placeringen av nödöppningsknappen på våning 1: 

Nödöppningsknappen bör placeras på en lättåtkomlig höjd så att exempelvis 

funktionshindrade personer kan nå den. 
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Bilaga A – Enkätundersökning till personalen på Tumba äldreboende  
I denna bilaga visas enkätundersökningen som delades ut till personalen på Tumba äldreboende på 

våning 1 och 5 samt en sammanställning av resultaten av enkäten. Resultaten visas som en 

sammanslagning av våningarna men på de frågor där resultatet skiljer sig presenteras även detta. Om 

resultatet för varje våning är av intresse kan författarna kontaktas. 

A.1 Enkäten 
Enkäten som delades ut visas i sin helhet nedan. 

Enkät – Brandsäkerheten på er avdelning 

Hej! 

Vi är brandingenjörsstudenter från Lunds Tekniska Högskola och ska utvärdera brandsäkerheten på 

Tumba äldreboende. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni fyller i den här enkäten för att hjälpa 

oss i vårt arbete. Samtliga svar är anonyma. Har ni några frågor eller synpunkter är ni varmt 

välkomna att kontakta oss på e-postadress: ida.ginstrup.87@student.lth.se 

Tack på förhand! 

Ida Ginstrup, Joachim Holmström och Marcus Knutsmark 

1 Vilken typ av anställning har du på avdelningen? 

Tillsvidareanställning  Vikariat  Säsongsanställning  Provanställning 

Annan anställning           Ange gärna vad:__________________________________________________ 

2 Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

__________________________________________________________________________________ 

3 Har du genomgått någon brandskyddsutbildning under din tid på avdelningen? 

Ja  Nej  

Om ja, hur många gånger?____________________________________________________________ 

Om ja, när var den senaste?___________________________________________________________ 

Vad innehöll utbildningen?____________________________________________________________ 

4 Har du varit med om någon utrymningsövning under din tid på avdelningen? 

Ja   Nej 

Om ja, hur många gånger?____________________________________________________________ 

Om ja, när var den senaste?___________________________________________________________ 
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5 Har du tagit del av de rutiner för utrymning som gäller vid din avdelning? 

Ja  Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________ 

6 Vet du vad du ska göra vid en utrymning? 

Ja  Nej 

Om ja, vad?_________________________________________________________________________ 

7 Hur säker känner du dig på hur du ska agera vid en utrymning av er avdelning?  

Gradera ditt svar på en femgradig skala där 1 är mycket osäker och 5 är mycket säker. 

1 2 3 4 5 

Vad skulle din arbetsgivare kunna göra för att du ska känna dig säkrare?________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kommentar:________________________________________________________________________ 

8 Vet du var släckutrustningen (brandsläckare, brandfilt etc) på avdelningen är placerad? 

Ja  Nej 

Kommentar:________________________________________________________________________ 

9 Hur säker känner du dig på hur du ska använda släckutrustningen? 

Gradera ditt svar på en femgradig skala där 1 är mycket osäker och 5 är mycket säker. 

1 2 3 4 5 

Vad skulle din arbetsgivare kunna göra för att du ska känna dig säkrare?________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Kommentar:________________________________________________________________________ 

10 Har du upplevt något tillbud på avdelningen som har lett, eller kunnat leda till en 

brand? 

Ja  Nej 

Om ja, var vänlig beskriv vad som hände:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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11 Skulle du vilja ha mer utbildning/övning inom något av följande områden? 

Utrymningsövning  Handbrandsläckning   

Övrigt          Ange gärna vad:___________________________________________________________ 

Kommentar:________________________________________________________________________ 

Övriga åsikter eller funderingar över brandsäkerheten: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A.2 Enkätsammanställning av resultatet för våning 1 och 5 
Antalet enkäter som besvarades var 21 stycken av de 46 enkäter som delades ut vid objektsbesöket. På 

våning 1 besvarades 8 av 20 enkäter och på våning 5 besvarades 13 av 26 utdelade enkäter. Resultatet 

för varje fråga visas i nedanstående figurer. För en del frågor presenteras även resultatet för respektive 

våning där skillnaderna var tydliga. Definitionen av att vara osäker på en 5-gradig skala är de som har 

svarat 1 och 2 och de som känner sig säkra är de som svarat 4 och 5.  

 

Figur A.1 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Vilken typ av anställning har du på 

avdelningen?”.  

Cirka 90 procent av de svarande har en tillsvidareanställning och cirka 10 procent har ett vikariat.  
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Figur A.2 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Hur länge har du arbetat på avdelningen?”.  

Cirka 90 procent av de svarande har arbetat på avdelningen i mer än fem år. 

 

Figur A.3 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Har du genomgått någon 

brandskyddsutbildning under din tid på avdelningen?”.  

Av de svarande har cirka 86 procent genomgått någon brandskyddsutbildning under sin tid på 

avdelningen. Resultatet för våning 1 visade att av de svarande har 75 procent genomgått någon 

brandskyddsutbildning under sin tid på avdelningen. På delfrågan ”Vad innehöll utbildningen” har 

personalen bland annat svarat att de har sett en film eller fått information om hur man släcker en 

brand. Även hur man ska göra vid en brand på avdelningen har tagits upp vid detta tillfälle. 

För våning 5 visade resultatet att av de svarande har cirka 92 procent genomgått någon 

brandskyddsutbildning under sin tid på avdelningen. På delfrågan ”Vad innehöll utbildningen?” har 

personalen bland annat svarat brandsläckning, utrymning, videofilm och hur man ska hantera de 

boende vid en brand. Även brandlakans användning och släckning samt brandspridning har gåtts 

igenom. 
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Figur A.4 Visar enkätsammanställningen av resultatet för delfråga ”Om ja, hur många gånger?” till fråga 3.  

Bland de som svarade ja på fråga tre så har 50 procent haft en brandskyddsutbildning minst en gång på 

avdelningen.  

 

Figur A.5 Visar enkätsammanställningen av resultatet för delfråga ”Om ja, när var den senaste?” till fråga 3.  

Av de som svarade ja på fråga tre så har endast cirka 6 procent haft en brandskyddsutbildning under 

det senaste året och endast cirka 22 procent den senaste treårsperioden.  
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Figur A.6 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Har du varit med om någon 

utrymningsövning under din tid på avdelningen?”.  

Ungefär 29 procent av de svarande har deltagit i någon utrymningsövning under sin tid på 

avdelningen. 

 

Figur A.7 Visar enkätsammanställningen av resultatet för delfråga ”Om ja, hur många gånger?” till fråga 4.  

Bland de som svarade ja på fråga fyra har 50 procent haft en utrymningsövning minst en gång på 

avdelningen. 
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Figur A.8 Visar enkätsammanställningen av resultatet för delfråga ”Om ja, när var den senaste?” till fråga 4.  

Av de som svarade ja på fråga fyra så har cirka 17 procent haft en utrymningsövning under den 

senaste treårsperioden.  

 

Figur A.9 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Har du tagit del av de rutiner för utrymning 

som gäller vid din avdelning?”.  

Cirka 24 procent av de svarande har inte tagit del av de rutiner för utrymning som gäller vid deras 

avdelning. För våning 1 var resultatet att cirka 13 procent av de svarande inte har tagit del av de 

rutiner för utrymning som gäller vid deras avdelning. Motsvarande siffra för våning 5 var cirka 31 

procent.  

0

1

2

3

A
n

ta
l

Antal år sedan

Om ja, när var den senaste?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ja Nej Ej svar

A
n

ta
l

Har du tagit del av de rutiner för 
utrymning som gäller vid din avdelning?



BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV TUMBA ÄLDREBOENDE 

 

82 
 

 

Figur A.10 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Vet du vad du ska göra vid en utrymning?”.  

Av de svarande så vet cirka 14 procent inte vad de ska göra vid en utrymning. På delfrågan ”Om ja, 

vad?” för våning 1 har en person svarat att de ska kalla på annan personal och utrymma dem som är i 

fara. För samma delfråga på våning 5 har en i personalen svarat larma, stänga dörrar och utrymma nära 

branden. En annan person har skrivit kolla branden, ringa 112, försöka släcka om det går samt att börja 

utrymma till närmaste nödutgång. Även en person har svarat att man tar alla de boende till mitten. 

 

Figur A.11 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Hur säker känner du dig på hur du ska 

agera vid en utrymning av er avdelning?”.  

Ungefär 19 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de ska agera vid en utrymning av 

avdelningen och motsvarande siffra för de som är säkra är cirka 43 procent. Ungefär 38 procent känner 

sig varken säkra eller osäkra vid en utrymning. Medelvärdet på en femgradig skala där 5 är mycket 

säker och 1 mycket osäker är 3.2 för de svarande. För en jämförelse mellan de olika våningarna se 

avsnitt A.3.  

På delfrågan ”Vad skulle din arbetsgivare kunna göra för att du ska känna dig säkrare?” har två 

personer på våning 1 svarat mera övningar samt öva en gång till. Personalen på våning 5 har bland 

annat svarat att få mer utbildning och information om utrymningssäkerhet. En person har svarat att 

han/hon skulle vilja ha två genomgångar per år och en annan skulle vilja ha en brandutbildning minst 

en gång per år. 
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Figur A.12 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Vet du var släckutrustningen 

(brandsläckare, brandfilt etc) på avdelningen är placerad?”.  

Alla av de svarande vet var släckutrustningen (brandsläckare, brandfilt etc) på avdelningen är 

placerad. Som kommentar har en person på våning 5 svarat att den vet var släckutrustningen finns men 

skulle vilja ha mer information om släckutrustningen.  

 

Figur A.13 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Hur säker känner du dig på hur du ska 

använda släckutrustningen?”.  

Ungefär 14 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de ska använda släckutrustningen och 

motsvarande siffra för de som är säkra är cirka 43 procent. Ungefär 43 procent känner sig varken säkra 

eller osäkra vid en utrymning. Medelvärdet på en femgradig skala där 5 är mycket säker och 1 mycket 

osäker är 3.3 för de svarande. För en jämförelse mellan de olika våningarna se avsnitt A.3. 

Som kommentarer har personalen på våning 5 bland annat skrivit att de skulle vilja ha mer utbildning 

och övning, öva oftare samt att en person har förslagit att man ska ha två övningar per år. 
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Figur A.14 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Har du upplevt något tillbud på 

avdelningen som lett, eller kunnat leda till en brand?”.  

Cirka 10 procent av de svarande har upplevt något tillbud på avdelningen som har lett, eller kunnat 

leda till en brand. 

 

Figur A.15 Visar enkätsammanställningen av resultatet för fråga ”Skulle du vilja ha mer utbildning/övning 

inom något av följande områden?”. 

Av de svarande så skulle ungefär 90 procent vilja ha mer utbildning/övning om utrymning respektive 

cirka 86 procent för handbrandsläckning. Även ungefär 5 procent skulle vilja ha mer 

utbildning/övning inom något övrigt område.  

Som kommentar har två personer på våning 5 svarat att de skulle vilja ha mer utbildning samt övning 

två gånger per år. På punkten övriga åsikter har en person svarat att han/hon skulle vilja ha utbildning 

till all personal och mer information om brandsäkerhet från inspektör. En annan person förslog att man 

skulle gå igenom det minst två gånger om året.  
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A.3 Jämförelse av resultatet för våning 1 och 5 för fråga 7 och 9 
I nedanstående figurer jämförs resultatet för våning 1 och 5 för fråga 7 och 9. Definitionen av att vara 

osäker på en 5-gradig skala är de som har svarat 1 och 2 och de som känner sig säkra är de som svarat 

4 och 5. 

 

Figur A.16 Visar enkätsammanställningen av resultatet för våning 1 för fråga ”Hur säker känner du dig på hur 

du ska agera vid en utrymning av er avdelning?”.  

Ungefär 13 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de ska agera vid en utrymning av 

avdelningen och motsvarande siffra för de som är säkra är 25 procent. Cirka 63 procent känner sig 

varken säkra eller osäkra vid en utrymning. Medelvärdet på en femgradig skala där 5 är mycket säker 

och 1 mycket osäker är 3.1 för de svarande.  

 

Figur A.17 Visar enkätsammanställningen av resultatet för våning 5 för fråga ”Hur säker känner du dig på hur 

du ska agera vid en utrymning av er avdelning?”.  

Ungefär 23 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de ska agera vid en utrymning av 

avdelningen och motsvarande siffra för de som är säkra är cirka 54 procent. Ungefär 23 procent känner 

sig varken säkra eller osäkra vid en utrymning. Medelvärdet på en femgradig skala där 5 är mycket 

säker och 1 mycket osäker är 3.3 för de svarande.  
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Enligt figur A.16 och A.17 kan en skillnad mellan de två våningarna ses. På våning 1 är ungefär 13 

procent av de svarande osäkra på hur de ska agera vid en utrymning av avdelningen. Motsvarande 

siffra för våning 5 är 23 procent. För de som känner sig säkra på våning 1 är siffran 25 procent och på 

våning 5 upplever 54 procent sig säkra vid en utrymning.  

 

Figur A.18 Visar enkätsammanställningen av resultatet för våning 1 för fråga ”Hur säker känner du dig på hur 

du ska använda släckutrustningen?”.  

Ingen av de svarande känner sig osäkra på hur de ska använda släckutrustningen och motsvarande 

siffra för de som är säkra är 25 procent. 75 procent känner sig varken säkra eller osäkra vid en 

utrymning. Medelvärdet på en femgradig skala där 5 är mycket säker och 1 mycket osäker är 3.3 för 

de svarande.  

 

Figur A.19 Visar enkätsammanställningen av resultatet för våning 5 för fråga ”Hur säker känner du dig på hur 

du ska använda släckutrustningen?”.  

Ungefär 23 procent av de svarande känner sig osäkra på hur de ska använda släckutrustningen och 

motsvarande siffra för de som är säkra är cirka 54 procent. Ungefär 23 procent känner sig varken säkra 

eller osäkra vid en utrymning. Medelvärdet på en femgradig skala där 5 är mycket säker och 1 mycket 

osäker är 3.3 för de svarande. 
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Enligt figur A.18 och A.19 kan en skillnad mellan de två våningarna observeras. På våning 1 är ingen 

av de svarande osäkra på hur de ska använda släckutrustningen. Motsvarande siffra för våning 5 är 23 

procent. För de som känner sig säkra på våning 1 är siffran 25 procent och på våning 5 upplever 54 

procent sig säkra på hur de ska använda släckutrustningen. 
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Bilaga B – Brandskyddsindex 
I denna bilaga presenteras brandskyddsindex vid objektsbesöket samt hur det påverkas av olika 

förslag på förbättringar.  

B.1 Gradering av komponenter vid objektsbesök  
Gradering av komponenterna bygger till stor del av platsbesöket som ägde rum 4:e februari. En mer 

noggrann beskrivning av graderingen finns i Brandskyddsvärderingar av vårdanläggningar (Frantzich, 

2000). 

K1 – Personal  

A. Kunskap och övning  

Hos Tumba äldreboende har cirka 22 procent haft en utbildning de senaste tre åren enligt 

enkätundersökningen. Det ger delvärdet 2.  

B. Förhållandet mellan antalet patienter och antalet vårdpersonal (dagtid) 

En avdelning har i regel 13 boende och i regel 5-6 arbetare. Förhållandet mellan antalet 

patienter och personalen blir då cirka 2. Det ger delvärdet 5.  

C. Minsta bemanning då patienter finns på avdelningarna 

 Den minsta bemanningen är en till två personer. Det ger delvärdet 3.  

 

               
           

  
     

K2 – Patienter  

A. Antal patienter i varje patientrum/korridor  

På avdelningen har personer egna rum. Det ger delvärdet 5.  

B. Patienternas hjälpbehov  

Stort. Fler än 1/3 av patienterna behöver hjälp av en person hela vägen ut. Det ger delvärdet 2.  

 

               
     

 
     

K3 – Gångavstånd till utrymningsväg  

På avdelningen finns sängliggande personer som svårligen kan evakueras via trappor. Det längsta 

avståndet till en horisontell utrymningsväg är >45 meter.  

 

                 

K4 – Brandcellsgräns i bjälklag  

A. Brandteknisk klass på golv och tak till annan brandcell Föreskriven klass eller mer: Ja 

B. Tätning och genomföring Hål i golv och tak är tätat: Ja
9 

C. Rutin för tätning Dokumenterade interna rutiner finns: Nej
9
 

 

                 

K5 – Brandcellsgräns i vägg  

A. Brandteknisk klass på vägg till annan brandcell Föreskriven klass i vägg eller mer: Ja  

B. Tätning av genomföring Hål i golv och tak är tätat: Ja
9 

C. Rutin för tätning Dokumenterade interna rutiner finns: Nej
9 

D. Brännbar yttervägg Ytterväggen är brännbar: Nej  

 
                 

                                                           
9
 Byggprojektledare Fredrik Ljungqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun, 2010-04-12 
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K6 – Interna dörrar och väggar  

A. Mellan patientrum och korridor E30-parti eller bättre mellan vårdrum och korridor: Ja  

B. Mellan dagrum, personalrum mfl. och korridor Minst E30-parti mellan dagrum, personalrum, 

etc. och korridor: Nej  

C. E30-parti går upp till bjälklaget  
Ja 

D. Självstängande dörrar till patientrum, förråd etc. Samtliga dörrar till vårdrum, förråd, etc. är 

stängda eller stängs automatiskt vid brand: Nej 

E. Kilar för att ställa upp dörrar Kilar för att hålla dörrar uppställda finns: Nej 

 

                                 

K7 – Dörr till utrymningsväg  

Det förekommer olika dörrar på olika avdelningar vilket innebär olika komponentvärden. På våning 1 

där dementa bor samt alla dörrar till trapphuset var dörrarna svåra att öppna eller försedda med lås. 

Därför väljs komponentvärde utifrån detta.  

 

                 

K8 – Automatiskt utrymningslarm 

A. Typ av detektorer och placering (heltäckande system)  

Rökdetektorer i vårdrum/förråd, korridorer och över undertak. Det ger delvärdet 5.  

B. Kontrollsystem  

Kontrolleras både internt och externt
10

. Det ger delvärdet 5. 

C. Larmöverföring  

Larmet överförs direkt till räddningstjänsten utan larmlagring. Det ger delvärdet 5.  

               
           

  
   

K9 – Utrymningslarm  

A. Aktivering  

Utrymningslarmet aktiveras automatiskt.  

B. Teknisk utrustning  

Installationen följer i stort SBFs rekommendation om utrymningslarm: Ja 

C. Larm till annan avdelning  

Automatisk larmöverföring finns till annan avdelning samt en förberedd planering finns att 

bistå vid utrymning: Nej 

D. Typ av informationsöverförare  

Via ringklocka eller tonsignal 

 

                 

K10 – Sprinkler 

Sprinkler saknas 

                 

K11 – Hiss som utrymningsväg  

Hissarna skall inte användas för utrymning  

 

                 

                                                           
10

 Byggprojektledare Fredrik Ljungqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun, 2010-04-12 
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K12 – Utrymningsvägar  

A. Primär utrymningsväg  

Horisontell utrymningsmöjlighet: Ja 

B. Alternativ utrymningsväg  

Utrymning via trappa: Ja 

C. Utrymningsvägens bredd 

Fria bredden i utrymningsvägarna är minst 1.2 meter: Ja  

 

                 

K13 – Ytskikt på väggarna  

Ytskiktet på väggarna uppfyller kraven för klass II om byggnaden är uppförd enligt kraven för 

vårdanläggningar från 1975 (Statens planverk, 1975). 

 

                 

K14 – Ytskikt på innertak  

Om byggnaden är uppförd enligt dåvarande krav finns det tändskyddande beklädnad och ett ytskikt på 

minst klass II. 

                 

K15 – Ventilationssystem  

A. System  

Ventilationssystemet är gemensamt för flera avdelningar.  

B. Försvårande åtgärder  

Brandspjäll skall kanske finnas på avdelningarna men eftersom det ej hittades på ritningarna 

blir svaret blir nej  

                 

K16 – Lös inredning  

Möblerna i dagrummet är stoppade, det finns möbler i korridoren samt att rummen är 

bostadsmöblerade. 

                 

K17 – Fasta riskkällor  

A. Rutin för fasta riskkällor  

Rutin för hantering av brandfarlig vara/öppen låga finns: Ja 

B. Rökning  

Rökning förekommer inom på avdelningen: Ja 

C. Risk för anläggning av brand  

Finns patienter som kan anlägga brand på avdelningen: Ja, kan aldrig vara säker på det 

motsatta. 

                 

K18 – Nödbelysning  

A. Strömförsörjning  

Reservaggregatet aktiverar vid strömavbrott
11

 

B. Kontroll av nödbelysningsfunktionen  

Det kontrolleras varje månad
11

. 

                 

                                                           
11

 Byggprojektledare Fredrik Ljungqvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun, 2010-04-12 
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K19 – Brandgasevakuering  

A. Brandgaskontrollsystem  

Anordning för brandgasevakuering finns: Nej, finns dock i trapphusen. 

B. Kontrollsystem 

Intern brandskyddskontroll finns: Nej  

 

                 

K20 – Vägledande markeringar  

A. Typ av markering (utrymning)  

Skyltar med nyare typ av symbol finns: Ja, men det finns ett fåtal av den äldre modellen också.  

B. Belysning av markeringar (utrymning)  

Efterlysande skyltar 

C. Övriga markeringar  

Markering av släckutrustning finns: Ja 

 

                 

K21 – Brandsläckningsutrustning  

A. Släckutrustning (handbrandsläckare och inomhusbrandposter)  

Finns i tillräcklig omfattning och är kontrollerade: Ja 

B. Utbildning  

Personalen har utbildats på brandsläckning: Nej  

 

                 

K22 – Räddningstjänstens insats  

A. Typ av förstastyrka  

Räddningstjänstens förstastyrka består av 1+5 personer. Det ger delvärdet 5. 

B. Insatstid  

Insatstiden är cirka 15 minuter, dock tas värdet för över 15 minuter för att vara konservativ. 

Det ger delvärdet 1. 

C. Tillgänglighet  

Vägen är körbar fram till insatsvägen: Ja. Det ger delvärdet 5. 

D. Förberedd insatsplan  

Insatsplan finns och är inövad: Ja. Det ger delvärdet 5.   

 

               
             

  
     

K23 – Geometrisk utformning  

Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga vertikala höjdskillnader. 

 

                 

K24 – Våning ovan mark  

Avdelningarna finns på våning 2-6.  
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K25 – Drift och underhåll  

A. Interna rapporteringsrutiner  

Rutiner finns för rapportering av trasig utrustning och brandtillbud. Rapporterad trasig 

utrustning åtgärdas omgående: Nej 

B. Intern brandskyddskontroll  

Intern kontroll utöver brandsyn finns organiserad: Nej, dock genomförs kontroller men dessa 

anses av författarna vara otillräckliga.  

                 

K26 – Larmstyrka på sjukhuset  

Larmstyrka saknas 

                 

B.2 Resultat av brandskyddsindex med åtgärder 
Som framgår i åtgärdsförslagen finns det åtgärder som skall genomföras och åtgärder som bör 

genomföras. Genom att uppfylla skall åtgärderna ändras följande parametrar: 

K1 – Personal: Genom att utbilda personalen kontinuerligt blir detta delvärde 5 vilket resulterar i att 

komponentvärdet ökar till 4.60 från 3.10. 

K6 – Interna dörrar och väggar: Genom att byta ut dagens dörrar till branddörrar med automatiska 

dörrstängare ökas komponentvärdet till 5.00 från 1.00. 

K21 – Brandsläckningsutrustning: Genom att utbilda personalen kontinuerligt ökas kunskapen vilket 

även påverkar komponentvärdet som ändras till 5.00 från 4.00.  

K25 – Drift och underhåll: Genom att öka rutinerna för brandskyddskontroller och rutiner för att 

rapportera och reparera trasig utrustning direkt ökas komponentvärdet till 5.00 från 1.00.  

K15 – Ventilation: Eftersom det finns risk för brandgasspridning via ventilationen borde detta 

förbättras. Eftersom en del kunskaper om det nuvarande systemet saknas bör detta gås igenom 

grundligt för att komma fram till en god lösning för att förhindra spridningen. Denna förblir 

oförändrad, dock krävs det åtgärder för att undvika brandgasspridning. 

Det resulterar i att BSI-värdet blir 2.98, vilket är en ökning från 2.21. Det värdet som nu erhålls är 

över det rekommenderade gränsvärdet 2.80. För att öka brandskyddet ytterligare på avdelningarna kan 

även andra parametrar ändras. Genom att även genomföra bör åtgärderna ändras följande parametrar: 

K7 – Dörrar till utrymningsväg: Genom att byta ut dagens dörrar vid utrymningsvägen ut till 

trapphuset till mer lättöppnade branddörrar ökas komponentvärdet till 4.00 från 1.00. 

K9 – Utrymningslarm: Genom att använda en textfönster som visar var larmet har skett samt att ta 

hjälp från andra avdelningar ökar komponentvärdet till 5.00 från 3.00. 

K20 – Vägledande markeringar: Genom att byta ut de nuvarande efterlysande skyltar till genomlysta 

skyltar ökar komponentvärdet till 5.00 från 4.00.  

K22 – Räddningstjänstens insatstid: Om placeringen av brandlarmcentralen ändras till entrén 

uppskattas att insatstiden minskar med ett par minuter. Det ger ett delvärde på 2.00 som resulterar i att 

komponentvärdet ändras till 3.80 från 3.40.  

Det resulterar i att BSI-värdet ökar till 3.14. alltså en ökning med 0.16 ytterligare.  
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B.3 Tabell för att beräkna Brandskyddsindex 
Tabell B.1 Visar tabellen för beräkning av brandskyddsindex. 

 A B A×B 

Komponent Komponentvärde Vikt Produkt 

Personal  0.127  

Patient  0.065  

Gångavstånd  0.027  

Brandcellsgräns i bjälklag  0.026  

Brandcellsgräns i vägg  0.019  

Interna dörrar och väggar  0.032  

Dörr till utrymningsväg  0.023  

Automatiskt brandlarm  0.043  

Utrymningslarm  0.031  

Sprinkler  0.054  

Hiss som utrymningsväg  0.006  

Utrymningsvägar  0.028  

Ytskikt på väggarna  0.019  

Ytskikt på innertak  0.026  

Ventilationssystem  0.019  

Lös inredning  0.080  

Fasta riskkällor  0.049  

Nödbelysning  0.006  

Brandgasevakuering  0.029  

Vägledande markeringar  0.016  

Brandsläckningsutrustning  0.059  

Räddningstjänstens insats  0.042  

Geometrisk utformning  0.016  

Våning ovan mark  0.026  

Drift och underhåll  0.077  

Larmstyrka på sjukhus  0.055  

Summa BSI=  
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Bilaga C – Motiveringar till brandscenarier 
Nedan görs först en kvalitativ beskrivning av de olika scenarierna uppdelade efter område. 

Sannolikheter och konsekvenser bygger på en 5-gradig skala där 1 är låg och 5 är hög sannolikhet 

och konsekvens. Konsekvenserna syftar på personsäkerheten. 

C.1 Brandscenarier 

C.1.1 Brandscenario 1: Brand i 1-patientrum 

Sannolikheten att en brand skall uppstå i ett patientrum bedöms till 4 vilket motsvarar relativt hög 

sannolikhet och kan exempelvis uppstå på grund av ett elfel eller levande ljus. Som tidigare nämnt så 

sker 11 procent av alla bränder på äldreboende i de boendes egna rum (Ahrens, 2006). Den valda 

sannolikheten på 4 bygger delvis på statistik men även att det finns många tändkällor och att den 

boende kan ha problem med att få en brand kontrollerad. Enligt samma statistik så är det i sovrummet 

där flest personer skadas och även dör (Ahrens, 2006). Därmed anses även konsekvensen för en brand 

i ett patientrum vara 4 vilket är relativt stor. Ytterligare är konsekvenserna för en brand lite beroende 

på var i korridoren som det brinner och därmed hur stor del av resten av avdelningen som påverkas 

eller förhindras från att utrymma. 

C.1.2 Brandscenario 2: Brand i 4-patientrum 

Dessa utrymmen är ungefär dubbelt så stora som 1-patientrummet vilket medför att mer bränsle 

förekommer men även att avstånden mellan inventarierna är större. Även här är brandbelastningen 

mycket varierande men gemensamt för alla 4-patientrum är att kritiska förhållanden kan uppstå vid en 

brand. I dessa utrymmen finns det även flyttbara element som kläder torkas/värms upp på vilket 

mycket väl kan orsaka en brand. Sannolikheten och konsekvenserna för en brand i dessa utrymmen 

bedöms vara lika stora som för en brand i ett 1-patientrum. I det tidiga brandförloppet är 

konsekvenserna lägre men senare in i brandförloppet är konsekvenserna samma eller något högre på 

grund av längre avstånd mellan inventarierna och högre brandbelastning.  

C.1.3 Brandscenario 3: Brand i pentry 

Pentryt som ligger i kontakt med både korridoren och dagrummet används dagligen till små 

tillredningar men det är främst kaffe som tillbereds. Alla varma måltider och dylikt produceras istället 

i köket i källaren. I pentryt finns det annars många elektriska apparater som kan leda till brand. 

Konsekvenserna för en brand anses vara 3 då det inte finns mycket lättbrännbara material. 

Sannolikheten för en brand anses vara 3 eftersom det trots allt är ett kök även om ingen direkt 

tillagning förekommer. 

C.1.4 Brandscenario 4: Brand i tvättstuga  

Tvättstugan ligger i anslutning till brandcellsgränsen i mitten av byggnaden. Dörrarna till dessa lokaler 

var oftast öppna även om personal uttryckte att de borde vara stängda. Brandbelastningen i utrymmet 

var hög. Om en brand startar i detta utrymme kommer med stor sannolikhet brandgaser att spridas ut i 

korridoren och spärra en horisontell utrymning. Det innebär att konsekvenserna för en sådan brand 

bedöms bli 5. Sannolikheten för denna typ av brand anses vara 3 till följd av att förvaringen av kläder 

och dylikt är placerat väldigt nära lamparmaturer vilket skulle kunna orsaka en brand. Ytterligare så 

sker 15 procent av alla bränder i tvättrummet på ett äldreboende (Ahrens, 2006). 
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C.1.5 Brandscenario 5: Brand i toalett 

Toaletterna finns i anslutning till alla patientrum. På toaletterna finns det lite brännbara material och 

utrymmena är helkaklade vilket innebär att väggarna står emot brand bra. Av anledning av detta anses 

sannolikheten vara 2 och konsekvensen för en brand vara 1 i detta utrymme eftersom det finns lite 

brännbart material. 

C.1.6 Brandscenario 6: Brand i dagrum 

I dagrummet finns det både soffgrupper och middagsbord samt en hel del annat brännbart. Rummet är 

öppet ut i korridoren vilket kommer att resultera i att en eventuell brand kommer att sprida brandgaser 

i korridoren. Detta skulle försvåra en utrymning. Brandbelastningen är hög i denna del av avdelningen 

vilket resulterar i att en brand kan sprida sig till närliggande föremål. I detta utrymme vistas folk större 

delen av dygnet vilket innebär att sannolikheten för att en stor brand skall uppstå anses vara 2 till följd 

av att personal kan släcka branden innan den sprider sig vidare. Om en brand sprider sig här däremot 

blir konsekvenserna mycket stora och därmed sätts nivån till 5. 

C.1.7 Brandscenario 7: Brand i sköljrum utanför 4-patientrum 

Utrymmet utanför två 4-patientrum benämns som tvätt-/sköljrum. I utrymmet finns det textilier och 

garderober. Det finns inte mycket elektroniska apparater vilket minskar risken för brand på grund av 

elfel. Sannolikheten för att en brand skall uppstå här klassas som 2 då det finns relativt få tändkällor. 

Konsekvenserna om en brand uppstår i detta utrymme anses vara 3 till följd av att det finns 

förhållandevis mycket bränsle.  

C.1.8 Brandscenario 8: Brand i korridoren  

I korridoren finns en del möbler i form av soffor, skåp och stolar utplacerade utefter väggarna. Längst 

ner i korridoren finns det även generellt en soffgrupp med två soffor med tillhörande stolar och ett 

soffbord. En brand i detta utrymme skulle kunna medföra att kritiska förhållanden uppstår i 

korridoren. På grund av långa avstånd mellan inventarierna kommer brandspridningen vara långsam 

om en brand inte sker i soffgruppen längst ner i korridoren. Dock är brandbelastningen mindre än 

patientrummen och konsekvenserna kommer inte att vara lika stora. Därför väljs konsekvensen till 3. 

Sannolikheten för att en brand skall inträffa här bedöms vara 2 tillföljd av att det finns personer i 

korridoren den största delen av tiden som kan upptäcka en eventuell brand. 
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Bilaga D – Teori datorprogram 
Visar teori för de olika datorprogrammen som har använts i rapporten. 

D.1 CFAST 
CFAST är framtaget av amerikanska NIST. CFAST står för ”The Consolidated Model of Fire and 

Smoke Transport” (The National Institute of Standards and Technology, 2011). CFAST är en 

tvåzonsmodell som innebär att ett brandrum delas upp i två lager, ett där alla brandgaser finns och ett 

undre lager där det bara finns vanlig luft. Även temperaturen antas vara homogen i hela 

brandgaslagret. Denna modell ställer även krav på utformningen på rummet som att golvytan måste 

vara rektangulär och det finns även begränsningar som måste uppfyllas enligt tabell D.1 nedan. De två 

olika lagren är även homogena och ingen omrörning mellan dem är tillåtet
12

.  

Tabell D.1 Visar vilka begränsningar angående dimensioner på rummen samt effektutvecklingen
12

.  

 Acceptabelt Speciella åtgärder 

behövs 

Använd annan modell 

                                   

                                     
                                           

             Och            

Vid simulering måste användaren definiera rummens dimensioner samt vilket material som väggar, 

tak och golv är gjorda av. En brand måste även användaren dimensionera. Vidare så kommer en brand 

blir ventilationskontrollerad om andelen syre är 10 volymprocent. 

Från simuleringarna erhålls bland annat data om brandgaslagrets höjd, temperaturer och den optiska 

densiteten. Dessa värden borde dock kontrolleras med handberäkningar eftersom simuleringen bygger 

på en tvåzonsmodell. När brandgaserna når taket kommer det att spridas momentant över hela takytan 

vilket innebär att det bildas ett jämntjockt lager som därmed kyls ner på grund av kontakten med det 

kalla taket. En annan nackdel är att transporttiden för brandgaserna bortses ifrån eftersom transporten 

av massa och energi sker momentant
12

. 

Denna modell går fort att simulera och resultatet ger en god bild över hur brandförloppet kommer att 

se ut.  

D.2 DetactQS 
DetactQS är ett datorprogram som kan beräkna aktiveringstider för värmedetektorer. Programmet 

bygger på en mängd experiment och består av en algoritm som beräknar den maximala temperaturen 

och hastigheten i en ceiling jet. Programmet tar endast hänsyn till den konvektiva uppvärmningen av 

detektorn och den beaktar inga värmeförluster via strålning och ledning. Plymen från branden antas 

vara likformig och omedelbart uppnår sin maximala hastighet. Ytterligare antaganden i programmet är 

att det inte beaktar ventilations- eller stratifieringseffekter och transporttider för gasernas. Taken som 

DetactQS räknar med är alla jämna och plana och utan hinder. Programmet fungerar bäst när 

takhöjden och det radiella avståndet är stort och RTI-värdet är högt (Martinez de Aragón, Rey, & 

Chica). Då bland annat inga hinder, transporttider och förluster beaktas i DetactQS kommer 

programmet få en tidigare aktiveringstid än i verkligheten. 

  

                                                           
12

 Daniel Rosberg (fd. Gojkovic), WSP Group, 2011-04-07 
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DetactQS beräknar som tidigare nämnt endast aktiveringstiden för värmedetektor men med visa 

approximationer kan det även tillämpas på rökdetektorer. Detta kan göras genom att anta att en 

rökdetektor aktiverar vid en bestämd temperaturökning och genom att ansätta ett lågt RTI. 

Temperaturökningen antas ofta till 13˚C men det finns även nya rön som påvisat att på nya detektorer 

kan det användas en temperaturökning på 4-5˚C (Nilsson & Holmstedt, 2007). 

D.3 ERM 
ERM står för Escape and Rescue Model och är ett simuleringsprogram för utrymning som är speciellt 

utvecklat för vårdanläggningar. I programmet beräknas utrymningstiden där hänsyn har tagits till 

gångtider, patientens hjälpbehov, prioritering och reaktionstider. Programmet klarar som mest av 15 

vårdare och 75 patienter där användaren kan ställa in hur mycket hjälp som varje patient behöver 

(Alvord, 1985).  

Programmet har även nackdelar vilket består av att programmet inte tar hänsyn till 

utrymningsvägarnas kapacitet eller om flaskhalsar uppstår samt människors påverkan av brand och rök 

(Alvord, 1985). 

Användaren matar in punkter i ett nätverk som programmet skapar. Dessa punkter kallas noder som 

kan vara rum, dörrar, trappor, säkert område med mera. Patienter och vårdare placeras därefter ut vid 

noderna och deras gångvägar blir mellan olika noder ut till en säker plats (Alvord, 1985). 

D.4 FDS 
FDS är ett brandsimuleringsprogram som är en förkortning av Fire Dynamics Simulator. Det bygger 

på Computional Fluid Dynamics (CFD) som delar in geometrin i många små kontrollvolymer i form 

av celler. Resultatet från simuleringar blir ofta bättre ju mindre cellerna är, då rummet då innehåller 

fler celler. Det innebär även att simuleringarna tar längre tid. Beräkningarna som programmet 

genomför bygger på att energin, massan, rörelsemängden samt kemisk sammansättning bevaras i varje 

cell (Karlsson & Quintiere, 2000). Figur D.1 visar hur cellerna i ett rum kan se ut i FDS. 

Eftersom dessa simuleringar är en modell av verkligheten, kommer resultatet inte att bli fulländat men 

simuleringarna återspeglar verkligheten relativt bra. Om användaren är noggrann vid beskrivningen av 

brandförloppet och geometrier kommer även resultatet bli trovärdigt. Det är viktigt att komma ihåg att 

även om resultatet ser realistiskt ut så bygger det på en förenklad modell av verkligheten. Vidare så 

kommer en brand blir ventilationskontrollerad om andelen syre är 15 volymprocent. 

Figur D.1 Visar hur cellerna (kontrollvolymerna) i ett rum kan se ut i 

FDS (Karlsson & Quintiere, 2000).  
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Nackdelar med programmet är att den bara kan ta hänsyn till räta geometrier och att simuleringstiden 

kan blir lång vid stora simuleringar. Programmet har även svårigheter vid ventilationskontrollerade 

bränder. 

I rapporten simuleras brandsimuleringarna i FDS version: 5.5.3, SVN Revision No: 7060. Programmet 

Pyrosim version 2010 används för att åskådligöra resultatet från FDS samt för att lägga in en del 

indata. 

D.5 PFS 
PFS är ett datorprogram som kan beräkna tryck och flöde för sprinklers och ventilationssystem, det 

vill säga flödessystem. Flödessystemen kan vara av godtycklig utformning och problemtyp och kan 

exempelvis användas för att dimensionering med givna flöden eller för undersökning med okända 

flöden (Jensen). 

Datorprogrammet består av en simpel texteditor där det kan skapas förenklade grafiska beskrivningar 

av flödessystem. Programmet kan även beräkna flödesproblem. Resultat erhålls genom att 

beskrivningen utökas med olika tillägg. Vidare så är programmet begränsat till 400 rader och 160 

tecken per rad. Beräkningselement är begränsat till 1000 och okända variabler som exempelvis okända 

flöden till 100 stycken (Jensen). 
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Bilaga E – Indata till FDS 
I denna bilaga visas en indatafil till FDS för brandscenariot i dagrummet samt en del information om 

de olika brandscenarierna. Om övriga indatafiler är av intresse kan författarna kontaktas. 

E.1 Information om simuleringarna  

Indata till programmet har främst lagts in manuellt, detta för att erhålla god kontroll på geometrin samt 

vilken information som skall fås ut från simuleringarna. I FDS delas beräkningsområdet in i celler och 

blir tillsammans som ett stort rutnät, en så kallad mesh. För att simuleringarna inte skall ta för lång tid 

har därför cellstorlekarna valts till 0.1 respektive 0.2 meter, där de minsta cellerna är i brandrummet, 

dagrummet och i korridoren. Eftersom väggar och dylikt måste anpassas till meshen måste rummens 

geometri utformas för att ligga i meshen. Detta medför att rummens storlek kan vara något 

missvisande mot verkligheten, dock maximalt tio centimeter i vardera riktningen. I simuleringarna har 

det försökts undvika detta genom att ändra olika väggar åt olika håll så att volymen på rummet blir 

densamma.  

En annan anledning till att cellstorlekarna valdes till 0.1 respektive 0.2 meter är att programmet har 

som krav att cellernas kanter skall ligga kant i kant överallt, vilket illustreras i figur E.1.  

Brändernas storlek och egenskaper har valts utifrån vilka material och hur mycket brännbart material 

som finns i rummen. Eftersom kunskap om hur mycket och vilka material som finns i de olika 

inventarierna har ett medelvärde mellan materialen ”Flexible polyurethane foams” och ”Rigid 

polyurethane foams” antagits för textilierna och trä (pine) för träbaserade material. Vid val av 

förbränningsentalpi och soot-yield för simuleringarna har ett medelvärde av trä och polyuretan valts i 

patientrummet och dagrummet. I tvättstugan är värdena valda för polyuretan. Värden för dessa finns i 

tabell E.1.  

Tabell E.1 Visar förbränningsentalpin och soot-yield för respektive brandscenario. 

 Patientrum Tvättstuga Dagrum Källa 

Förbränningsentalpi [MJ/kg] 19.2 26.0 19.2 (National Fire Protection 

Association, 1995) 

Soot-yield [-] 0.11 0.20 0.11 (Robbins & Wade, 2008) 

 

För att programmet skall ge maximal effekt av simuleringen bör det 

få plats med 4 (2*2), 9 (3*3) eller 25 (5*5) av de mindre cellerna 

inom en av de större cellernas kontaktyta. I detta fall får det plats 

med 4 mindre celler inom en av de större vilket innebär att detta 

uppfylls, enligt figur E.1. 

Eftersom alla hus har läckage genom väggar och dylikt har en 

uppskattad storlek på läckaget valts. Storleken på läckaget har valts 

utifrån 1-2 procent av väggytan ut till det fria. Storleken på dessa 

öppningar presenteras i tabell E.2 nedan. Anledningen till 

öppningarnas storlekar är så få men stora beror på att de måste 

anpassas till meshen. 

 

Figur E.1 Visar anpassningen av 

cellstorlekarna. 
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Tabell E.2 Visar de olika öppningsareorna för respektive brandscenario. 

Brandrum Öppning i brandrummet 

[m
2
] 

Öppning i bortre korridor 

[m
2
] 

Öppning i brandcellsgräns 

[m
2
] 

Patientrum 0.16 0.50 0.50 

Dagrum 0.50 0.50 0.50 

Tvättrum 0.16 0.50 0.50 

I simuleringarna har det antagits att alla dörrar till patientrummen är stängda vilket innebär att det blir 

ett ”värsta” fall i korridoren då inga brandgaser söker sig in i rummen. Detta resulterar i att alla 

brandgaser hamnar i korridoren, dagrummet och/eller i brandrummet. I verkligheten kommer 

brandgaserna söka sig in i de olika patientrummen eftersom dörrarna var otäta och ofta öppna. Det 

leder till att en större utspädning av brandgaser, dock kommer det troligtvis att vara kritiska 

förhållanden i korridoren. Även om dörrarna hade varit öppna måste de boende ut i korridoren för att 

utrymma till utrymningsvägarna och passerar då de mest kritiska områdena. 

Vid utrymningsvägen som leder till mittenavdelningen av huset har en öppning placerats. Detta för att 

återspegla att dörren kommer att öppnas under brandförloppets gång då folk kommer att utrymma 

genom den. Storleken på denna öppning är ett antagande som författarna har valt, vilket visas i tabell 

E.2. 

I brandrummen har det placerats detektorer rakt ovanför branden samt på minst ett annat ställe i 

rummen på ett avstånd som uppskattas utifrån detektorritningar i brandlarmcentralen. Detta 

genomfördes delvis för att kontrollera aktiveringstiden med DetactQS men även för att den exakta 

placeringen av detektorerna saknades. Dessa valideringar presenteras i avsnitt 7.5, 8.5 och i 9.5. 

Rökdetektoraktiveringen har avlästs vid en ljusdämpning av tre procent. 

I simuleringarna har väggarna satts till två gipsskivor med mineralull emellan. Detta visade sig dock 

vara fel, då det i själva är dubbla gipsskivor på vardera sidan om mineralullen. Detta fel är nog 

tämligen betydelselöst i dessa simuleringar och det är anledningen till att inga nya simuleringar 

genomfördes. 

Ytterväggarna är satta till solitt tegel rakt igenom vilket inte är troligt eftersom inga tegelstenar syns 

från insidan. Dock består nog större delen av väggen av detta material. Taket och golvet består i 

huvudsak av betong.  

Eftersom värdena för förbränningsentalpin och soot-yield är uppskattade från vilka material som antas 

brinna är detta en felkälla. Därför genomförs nya simuleringar med soot-yield i dagrummet eftersom 

det i alla fallen är sikten som först blir kritisk. Det är även i det rummet som störst mängd massa som 

brinner vilket leder till att störst skillnad borde bli i detta scenario. I ursprungsscenariot i dagrummet 

valdes förbränningsentalpin och soot-yield till hälften trä och hälften plast. I de nya simuleringarna 

valdes 75 procent trä och 25 procent plast. Nya simuleringar genomfördes även med avseende på 

fönsteröppningar i dagrummet och patientrummet. I de nya simuleringarna är alla fönster fullt öppna 

vilket kan återspegla exempelvis en varm sommardag när de vill vädra. Detta resulterar i hur ett 

eventuellt brandförlopp kommer att kunna se ut om syretillförseln är mycket god. I patientrummet och 

dagrummet genomförs även en ny simulering med en tillväxthastighet på 0.047 som motsvarar fast. 

Detta är ett rekommenderat värde på tillväxthastigheten på sjukhus/vårdhem (Karlsson & Quintiere, 

2000). Den nya indata för simuleringarna finns i tabell E.3. 

Då det främst finns textilmaterial och att det stora fönstret i tvättstugan inte går att öppna utförs inga 

nya simuleringar.  
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Tabell E.3 Visar värdena för de förändrade parametrarna för respektive brandscenario. 

 Förbränningsentalpi  

[MJ kg
-1

] 

Soot-yield Totala öppningar  

[m
2
] 

Tillväxthastighet 

[kW s
-2

] 

Patientrum 19.2 0.11 0.16 0.047 

Patientrum 19.2 0.11 1.76 0.021 

Dagrum 15.8 0.06125 0.50 0.125 

Dagrum 19.2 0.11 4.95 0.125 

Dagrum 19.2 0.11 0.50 0.047 

Källa (National Fire Protection 

Association, 1995) 

(Robbins & 

Wade, 2008) 

 (Karlsson & Quintiere, 

2000) 

E.2 Indatafil för brandscenario - Dagrummet  
&HEAD TITLE='Tumba-dagrum'/ 

&TIME T_END=900.00/ 

 

&MESH ID='MESH1', RGB=102,255,255, IJK=100,100,15, XB=-0.60,19.40,-0.80,19.20,0.00,3.00/ 

&MESH ID='MESH2', RGB=102,102,255, IJK=140,72,30, XB=19.40,33.40,12.00,19.20,0.00,3.00/ 

&MESH ID='MESH3', RGB=204,51,255, IJK=145,36,15, XB=33.40,62.40,12.00,19.20,0.00,3.00/ 

&MESH ID='MESH4', COLOR='RED', IJK=71,48,15, XB=19.40,33.60,-0.60,9.00,0.00,3.00/ 

&MESH ID='MESH5', RGB=153,255,153, IJK=434,30,30, XB=19.40,62.80,9.00,12.00,0.00,3.00/ 

&MESH ID='MESH6', RGB=51,255,51, IJK=142,96,30, XB=33.60,47.80,-0.60,9.00,0.00,3.00/ 

&MESH ID='MESH7', RGB=0,102,102, IJK=73,48,15, XB=47.80,62.40,-0.60,9.00,0.00,3.00/ 

 

&REAC ID='MATERIAL', 

      C=3.00, 

      H=8.00, 

      O=0.00, 

      N=0.00, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=1.9200000E004, 

      SOOT_YIELD=0.1100/ 

 

&MATL ID='GYPSUM', 

      SPECIFIC_HEAT=0.80, 

      CONDUCTIVITY=0.2200, 

      DENSITY=900.00/ 

&MATL ID='INSULATOR', 

      SPECIFIC_HEAT=0.80, 

      CONDUCTIVITY=0.0410, 

      DENSITY=100.00/ 

&MATL ID='CONCRETE', 

      SPECIFIC_HEAT=0.88, 

      CONDUCTIVITY=1.10, 

      DENSITY=2.1000000E003/ 

&MATL ID='BRICK', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.69, 

      DENSITY=1.6000000E003/ 

 

&SURF ID='FIRE', 

      HRRPUA=1.0330000E003, 

      RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q'/ 

 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=1.00, F=2.5000000E-005/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=10.00, F=2.5000000E-003/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=20.00, F=0.0100/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=30.00, F=0.0225/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0400/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=50.00, F=0.0625/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0900/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=70.00, F=0.1225/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=80.00, F=0.1600/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=90.00, F=0.2025/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=100.00, F=0.2500/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=120.00, F=0.3600/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=140.00, F=0.4900/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=160.00, F=0.64/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=180.00, F=0.81/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=200.00, F=1.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=330.00, F=1.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=350.00, F=0.96/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=370.00, F=0.91/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=390.00, F=0.87/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=410.00, F=0.82/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=430.00, F=0.78/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=450.00, F=0.74/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=470.00, F=0.70/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=490.00, F=0.67/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=510.00, F=0.63/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=530.00, F=0.59/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=550.00, F=0.56/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=570.00, F=0.52/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=590.00, F=0.4920/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=610.00, F=0.4600/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=630.00, F=0.4290/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=650.00, F=0.4000/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=670.00, F=0.3710/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=690.00, F=0.3440/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=710.00, F=0.3170/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=730.00, F=0.2920/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=750.00, F=0.2670/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=770.00, F=0.2440/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=790.00, F=0.2220/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=810.00, F=0.2010/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=830.00, F=0.1810/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=850.00, F=0.1620/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=870.00, F=0.1440/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=890.00, F=0.1230/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=900.00, F=0.1190/ 

 

&SURF ID='INSULATION_WALL', 

      MATL_ID(1,1)='GYPSUM', 

      MATL_ID(2,1)='INSULATOR', 

      MATL_ID(3,1)='GYPSUM', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.00, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.00, 

      THICKNESS(1:3)=0.0125,0.1250,0.0125/ 
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&SURF ID='CONCRETE_WALL', 

      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 

      THICKNESS(1)=0.4000/ 

 

&SURF ID='BRICK_WALL', 

      MATL_ID(1,1)='BRICK', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 

      THICKNESS(1)=0.4000/ 

 

&PROP ID='Cleary Ionization I1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=2.50, 

      BETA_E=-0.70, 

      ALPHA_C=0.80, 

      BETA_C=-0.90/ 

 

&DEVC ID='RADI_DEVC1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,9.10,0.50/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,9.10,1.00/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,9.10,1.50/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC4', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,10.50,0.50/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC5', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,10.50,1.00/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC6', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,10.50,1.50/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC7', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,11.80,0.50/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC8', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,11.80,1.00/ 

&DEVC ID='RADI_DEVC9', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', 

XYZ=37.00,11.80,1.50/ 

 

&DEVC ID='SD1', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.00,5.70,2.65/ 

&DEVC ID='SD2', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=35.00,4.00,2.65/ 

&DEVC ID='SD3', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=39.00,10.50,2.25/ 

 

&DEVC ID='THCP1.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,2.25/ 

&DEVC ID='THCP1.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,2.20/ 

&DEVC ID='THCP1.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,2.15/ 

&DEVC ID='THCP1.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,2.10/ 

&DEVC ID='THCP1.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,2.05/ 

&DEVC ID='THCP1.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,2.00/ 

&DEVC ID='THCP1.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.95/ 

&DEVC ID='THCP1.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.90/ 

&DEVC ID='THCP1.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.85/ 

&DEVC ID='THCP1.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.83/ 

&DEVC ID='THCP1.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.80/ 

&DEVC ID='THCP1.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP1.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.60/ 

&DEVC ID='THCP1.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.50/ 
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&DEVC ID='THCP1.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.40/ 

&DEVC ID='THCP1.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.20/ 

&DEVC ID='THCP1.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,1.00/ 

&DEVC ID='THCP1.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,0.80/ 

&DEVC ID='THCP1.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,0.60/ 

&DEVC ID='THCP1.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP1.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=19.80,10.50,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP2.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=23.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP3.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=27.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP4.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=31.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP5.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=35.80,10.50,1.70/ 

 

&DEVC ID='THCP6.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,2.25/ 

&DEVC ID='THCP6.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,2.20/ 

&DEVC ID='THCP6.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,2.15/ 

&DEVC ID='THCP6.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,2.10/ 

&DEVC ID='THCP6.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,2.05/ 

&DEVC ID='THCP6.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,2.00/ 

&DEVC ID='THCP6.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.95/ 

&DEVC ID='THCP6.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.90/ 

&DEVC ID='THCP6.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.85/ 

&DEVC ID='THCP6.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.83/ 

&DEVC ID='THCP6.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.80/ 

&DEVC ID='THCP6.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP6.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.60/ 

&DEVC ID='THCP6.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.50/ 

&DEVC ID='THCP6.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.40/ 

&DEVC ID='THCP6.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.20/ 

&DEVC ID='THCP6.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,1.00/ 

&DEVC ID='THCP6.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,0.80/ 

&DEVC ID='THCP6.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,0.60/ 

&DEVC ID='THCP6.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP6.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=39.80,10.50,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP7.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=43.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP8.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=47.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP9.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=51.80,10.50,1.70/ 

 

&DEVC ID='THCP10.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,2.25/ 

&DEVC ID='THCP10.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,2.20/ 

&DEVC ID='THCP10.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,2.15/ 

&DEVC ID='THCP10.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,2.10/ 

&DEVC ID='THCP10.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,2.05/ 

&DEVC ID='THCP10.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,2.00/ 

&DEVC ID='THCP10.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.95/ 

&DEVC ID='THCP10.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.90/ 

&DEVC ID='THCP10.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.85/ 

&DEVC ID='THCP10.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.83/ 

&DEVC ID='THCP10.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.80/ 

&DEVC ID='THCP10.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP10.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.60/ 

&DEVC ID='THCP10.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.50/ 

&DEVC ID='THCP10.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.40/ 

&DEVC ID='THCP10.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.20/ 
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&DEVC ID='THCP10.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,1.00/ 

&DEVC ID='THCP10.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,0.80/ 

&DEVC ID='THCP10.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,0.60/ 

&DEVC ID='THCP10.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP10.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=55.80,10.50,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP11.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=59.80,10.50,1.70/ 

&DEVC ID='THCP12.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=61.50,10.50,1.70/ 

 

&DEVC ID='THCP14.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,2.25/ 

&DEVC ID='THCP14.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,2.20/ 

&DEVC ID='THCP14.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,2.15/ 

&DEVC ID='THCP14.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,2.10/ 

&DEVC ID='THCP14.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,2.05/ 

&DEVC ID='THCP14.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,2.00/ 

&DEVC ID='THCP14.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.95/ 

&DEVC ID='THCP14.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.90/ 

&DEVC ID='THCP14.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.85/ 

&DEVC ID='THCP14.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.83/ 

&DEVC ID='THCP14.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.80/ 

&DEVC ID='THCP14.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.70/ 

&DEVC ID='THCP14.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.60/ 

&DEVC ID='THCP14.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.50/ 

&DEVC ID='THCP14.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.40/ 

&DEVC ID='THCP14.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.20/ 

&DEVC ID='THCP14.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,1.00/ 

&DEVC ID='THCP14.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,0.80/ 

&DEVC ID='THCP14.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,0.60/ 

&DEVC ID='THCP14.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP14.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,9.10,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP17.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.70/ 

&DEVC ID='THCP17.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.65/ 

&DEVC ID='THCP17.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.60/ 

&DEVC ID='THCP17.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.55/ 

&DEVC ID='THCP17.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.50/ 

&DEVC ID='THCP17.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.45/ 

&DEVC ID='THCP17.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.40/ 

&DEVC ID='THCP17.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.35/ 

&DEVC ID='THCP17.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.30/ 

&DEVC ID='THCP17.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.25/ 

&DEVC ID='THCP17.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.20/ 

&DEVC ID='THCP17.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.15/ 

&DEVC ID='THCP17.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.10/ 

&DEVC ID='THCP17.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.05/ 

&DEVC ID='THCP17.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,2.00/ 

&DEVC ID='THCP17.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.95/ 

&DEVC ID='THCP17.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.90/ 

&DEVC ID='THCP17.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.87/ 

&DEVC ID='THCP17.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.85/ 

&DEVC ID='THCP17.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.80/ 

&DEVC ID='THCP17.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.70/ 

&DEVC ID='THCP17.22', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.60/ 

&DEVC ID='THCP17.23', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.50/ 

&DEVC ID='THCP17.24', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.40/ 
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&DEVC ID='THCP17.25', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.20/ 

&DEVC ID='THCP17.26', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,1.00/ 

&DEVC ID='THCP17.27', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,0.80/ 

&DEVC ID='THCP17.28', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,0.60/ 

&DEVC ID='THCP17.29', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP17.30', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,5.70,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP20.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.70/ 

&DEVC ID='THCP20.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.65/ 

&DEVC ID='THCP20.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.60/ 

&DEVC ID='THCP20.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.55/ 

&DEVC ID='THCP20.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.50/ 

&DEVC ID='THCP20.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.45/ 

&DEVC ID='THCP20.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.40/ 

&DEVC ID='THCP20.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.35/ 

&DEVC ID='THCP20.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.30/ 

&DEVC ID='THCP20.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.25/ 

&DEVC ID='THCP20.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.20/ 

&DEVC ID='THCP20.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.15/ 

&DEVC ID='THCP20.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.10/ 

&DEVC ID='THCP20.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.05/ 

&DEVC ID='THCP20.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,2.00/ 

&DEVC ID='THCP20.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.95/ 

&DEVC ID='THCP20.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.90/ 

&DEVC ID='THCP20.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.87/ 

&DEVC ID='THCP20.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.85/ 

&DEVC ID='THCP20.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.80/ 

&DEVC ID='THCP20.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.70/ 

&DEVC ID='THCP20.22', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.60/ 

&DEVC ID='THCP20.23', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.50/ 

&DEVC ID='THCP20.24', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.40/ 

&DEVC ID='THCP20.25', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.20/ 

&DEVC ID='THCP20.26', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,1.00/ 

&DEVC ID='THCP20.27', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,0.80/ 

&DEVC ID='THCP20.28', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,0.60/ 

&DEVC ID='THCP20.29', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP20.30', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,7.40,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP23.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.70/ 

&DEVC ID='THCP23.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.65/ 

&DEVC ID='THCP23.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.60/ 

&DEVC ID='THCP23.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.55/ 

&DEVC ID='THCP23.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.50/ 

&DEVC ID='THCP23.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.45/ 

&DEVC ID='THCP23.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.40/ 

&DEVC ID='THCP23.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.35/ 

&DEVC ID='THCP23.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.30/ 

&DEVC ID='THCP23.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.25/ 

&DEVC ID='THCP23.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.20/ 

&DEVC ID='THCP23.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.15/ 

&DEVC ID='THCP23.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.10/ 

&DEVC ID='THCP23.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.05/ 

&DEVC ID='THCP23.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,2.00/ 

&DEVC ID='THCP23.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.95/ 

&DEVC ID='THCP23.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.90/ 
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&DEVC ID='THCP23.18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.87/ 

&DEVC ID='THCP23.19', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.85/ 

&DEVC ID='THCP23.20', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.80/ 

&DEVC ID='THCP23.21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.70/ 

&DEVC ID='THCP23.22', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.60/ 

&DEVC ID='THCP23.23', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.50/ 

&DEVC ID='THCP23.24', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.40/ 

&DEVC ID='THCP23.25', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.20/ 

&DEVC ID='THCP23.26', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,1.00/ 

&DEVC ID='THCP23.27', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,0.80/ 

&DEVC ID='THCP23.28', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,0.60/ 

&DEVC ID='THCP23.29', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP23.30', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.00,4.00,0.2000/ 

 

&DEVC ID='THCP25.1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,2.05/ 

&DEVC ID='THCP25.2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,2.00/ 

&DEVC ID='THCP25.3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.95/ 

&DEVC ID='THCP25.4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.90/ 

&DEVC ID='THCP25.5', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.87/ 

&DEVC ID='THCP25.6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.85/ 

&DEVC ID='THCP25.7', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.80/ 

&DEVC ID='THCP25.8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.70/ 

&DEVC ID='THCP25.9', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.60/ 

&DEVC ID='THCP25.10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.50/ 

&DEVC ID='THCP25.11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.40/ 

&DEVC ID='THCP25.12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.20/ 

&DEVC ID='THCP25.13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,1.00/ 

&DEVC ID='THCP25.14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,0.80/ 

&DEVC ID='THCP25.15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,0.60/ 

&DEVC ID='THCP25.16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,0.4000/ 

&DEVC ID='THCP25.17', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.70,4.00,0.2000/ 

 

&OBST XB=35.90,38.10,4.60,6.80,0.1000,0.50, COLOR='RED', 

SURF_IDS='FIRE','INERT','INERT'/ brand 

&OBST XB=0.00,19.40,9.00,9.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Korridor mitten 

&OBST XB=0.00,19.40,12.00,12.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Korridor mitten 

&OBST XB=19.60,62.00,9.00,9.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Korridor mitten 

&OBST XB=19.60,62.00,12.00,12.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Korridor mitten 

&OBST XB=19.40,19.60,0.00,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ 

brandcellsgränsen 

&OBST XB=23.00,54.40,14.20,14.40,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ avskiljande 

vägg i rummen 

&OBST XB=19.60,33.40,5.60,5.80,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ avskiljande vägg i 

rummen 

&OBST XB=40.60,62.00,5.60,5.80,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ avskiljande vägg i 

rummen 

&OBST XB=22.80,23.00,12.20,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

tvätt och omklädningsrum 

&OBST XB=26.30,26.50,12.20,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

omklädningsrum och patientrum 1 

&OBST XB=24.30,24.40,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

omklädningsrum och toa 

&OBST XB=29.90,30.00,14.40,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 1 och patientrum 2 
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&OBST XB=28.60,28.70,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 1 och toa 

&OBST XB=33.30,33.40,12.20,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 2 och patientrum 3 

&OBST XB=31.40,31.50,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 2 och toa 

&OBST XB=36.80,37.00,14.40,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 3 och patientrum 4 

&OBST XB=35.60,35.80,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 3 och toa 

&OBST XB=40.40,40.60,12.20,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 4 och patientrum 5 

&OBST XB=38.40,38.60,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 4 och toa 

&OBST XB=43.80,44.00,14.40,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 5 och patientrum 6 

&OBST XB=42.60,42.80,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 5 och toa 

&OBST XB=47.40,47.60,12.20,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 6 och patientrum 7 

&OBST XB=45.35,45.60,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 6 och toa 

&OBST XB=50.80,51.00,14.40,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 7 och patientrum 8 

&OBST XB=49.60,49.80,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 7 och toa 

&OBST XB=54.40,54.60,12.20,18.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

patientrum 8 och Arbetsrum 

&OBST XB=52.40,52.60,12.20,14.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

Patientrum 8 och toa 

&OBST XB=56.40,56.60,12.20,15.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Avskiljande 

väggar till trappan 

&OBST XB=56.40,62.00,15.00,15.20,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Avskiljande 

väggar till trappan 

&OBST XB=21.40,21.60,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 1 och Toa 

&OBST XB=24.00,24.20,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 1 och Sköljrum 

&OBST XB=26.40,26.60,0.00,5.60,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 1 och 4-patientrum 2 

&OBST XB=28.80,29.00,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 2 och Sköljrum 

&OBST XB=33.40,33.60,0.00,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 2 och dagrummet 

&OBST XB=31.60,31.80,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 2 och Toa 

&OBST XB=47.80,48.00,0.00,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 3 och dagrummet 

&OBST XB=40.60,40.80,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

dagrum och pentry 

&OBST XB=40.60,40.80,0.00,2.40,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

dagrum och balkong 

&OBST XB=33.60,40.60,2.20,2.40,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

dagrum och balkong 
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&OBST XB=40.60,40.80,2.40,5.60,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 

dagrum och dagrum 

&OBST XB=49.75,50.00,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 3 och Toa 

&OBST XB=52.40,52.60,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 3 och Sköljrum 

&OBST XB=54.80,55.00,0.00,5.60,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 3 och 4-patientrum 4 

&OBST XB=57.20,57.40,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 4 och Sköljrum 

&OBST XB=59.80,60.00,5.80,9.00,0.00,2.70, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ vägg mellan 4-

patientrum 4 och Toa 

&OBST XB=0.00,62.40,-0.4000,18.60,0.00,0.00, SURF_ID='CONCRETE_WALL'/ Golv 

&OBST XB=0.00,62.40,-0.4000,0.00,0.00,2.80, SURF_ID='BRICK_WALL'/ Yttervägg 

&OBST XB=0.00,0.2000,0.00,18.20,0.00,2.80, SURF_ID='INSULATION_WALL'/ Yttervägg 

&OBST XB=62.00,62.40,0.00,18.20,0.00,2.80, SURF_ID='BRICK_WALL'/ Yttervägg 

&OBST XB=0.00,62.40,18.20,18.60,0.00,2.80, SURF_ID='BRICK_WALL'/ Yttervägg 

&OBST XB=0.00,62.40,9.20,12.00,2.30,3.00, OUTLINE=.TRUE., SURF_ID='CONCRETE_WALL'/ 

Tak i korridor 

&OBST XB=0.00,62.40,-0.4000,9.20,2.70,3.00, OUTLINE=.TRUE., 

SURF_ID='CONCRETE_WALL'/ Tak i korridor 

&OBST XB=0.00,62.40,12.00,18.60,2.70,3.00, OUTLINE=.TRUE., 

SURF_ID='CONCRETE_WALL'/ Tak i korridor 

 

&HOLE XB=3.3600000E001,4.0600000E001,8.9900000E000,9.2100000E000,0,2.2500000E000/ 

öppningar från dagrum till korridor 

&HOLE XB=2.3100000E001,2.4300000E001,1.1990000E001,1.2210000E001,0,2.0500000E000/ 

öppningar från korridor till omklädningsrum 

&HOLE XB=2.9400000E001,3.0700000E001,1.1990000E001,1.2210000E001,0,2.0500000E000/ 

öppningar från korridor till patientrum 1 & 2 

&HOLE XB=3.6400000E001,3.7600000E001,1.1990000E001,1.2210000E001,0,2.0500000E000/ 

öppningar från korridor till patientrum 3 & 4 

&HOLE XB=4.3400000E001,4.4600000E001,1.1990000E001,1.2210000E001,0,2.0500000E000/ 

öppningar från korridor till patientrum 5 & 6 

&HOLE XB=5.0400000E001,5.1600000E001,1.1990000E001,1.2210000E001,0,2.0500000E000/ 

öppningar från korridor till patientrum 7 & 8 

&HOLE XB=2.1800000E001,2.3800000E001,8.9900000E000,9.2100000E000,0,2.2500000E000/ 

öppningar från korridor till 4-patientrum 1 

&HOLE XB=2.9200000E001,3.1400000E001,8.9900000E000,9.2100000E000,0,2.2500000E000/ 

öppningar från korridor till 4-patientrum 2 

&HOLE XB=5.0000000E001,5.2200000E001,8.9900000E000,9.2100000E000,0,2.2500000E000/ 

öppningar från korridor till 4-patientrum 3 

&HOLE XB=5.7400000E001,5.9600000E001,8.9900000E000,9.2100000E000,0,2.2500000E000/ 

öppningar från korridor till 4-patientrum 4 

&HOLE XB=4.0590000E001,4.0810000E001,2.4000000E000,5.6000000E000,0,2.0500000E000/ 

öppning mellan dagrum och dagrum 

&HOLE XB=6.1990000E001,6.2410000E001,9.5000000E000,1.0000000E001,2.0000000E-

001,1.2000000E000/ läckage kant 

&HOLE XB=1.9390000E001,1.9610000E001,9.5000000E000,1.0000000E001,2.0000000E-

001,1.2000000E000/ läckage till mitten 

&HOLE XB=-1.0000000E-002,2.1000000E-001,9.5000000E000,1.0000000E001,2.0000000E-

001,1.2000000E000/ läckage till andra avdelning 

&HOLE XB=4.2800000E001,4.3300000E001,-4.1000000E-001,1.0000000E-002,2.0000000E-

001,1.2000000E000/ läckage dagrum 
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&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,0.00,-0.4000,18.60,0.00,0.00/ Vent #1 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,62.40,18.60,19.20,0.00,0.00/ Vent #2 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,0.00,-0.4000,18.60,3.00,3.00/ Vent #3 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,62.40,18.60,19.20,3.00,3.00/ Vent #4 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,-0.60,-0.80,19.20,0.00,3.00/ Vent #5 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,62.40,19.20,19.20,0.00,3.00/ Vent #6 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.40,62.40,18.60,19.20,0.00,3.00/ Vent #7 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.40,62.80,9.00,12.00,0.00,0.00/ Vent #8 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.40,62.80,9.00,12.00,3.00,3.00/ Vent #9 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.80,62.80,9.00,12.00,0.00,3.00/ Vent #10 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.40,62.80,9.00,9.00,0.00,3.00/ Vent #11 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.40,62.80,12.00,12.00,0.00,3.00/ Vent #12 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=19.40,62.40,-0.60,-0.4000,0.00,0.00/ Vent #13 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=19.40,62.40,-0.60,-0.4000,3.00,3.00/ Vent #14 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=19.40,62.40,-0.60,-0.60,0.00,3.00/ Vent #15 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=62.40,62.40,-0.60,-0.4000,0.00,3.00/ Vent #16 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,19.40,-0.80,-0.4000,0.00,0.00/ Vent #17 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,19.40,-0.80,-0.4000,3.00,3.00/ Vent #18 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-0.60,19.40,-0.80,-0.80,0.00,3.00/ Vent #19 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=19.40,19.40,-0.80,-0.60,0.00,3.00/ Vent #20 

 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon dioxide', PBX=37.00/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=37.00/ 

&SLCF QUANTITY='V-VELOCITY', PBX=37.00/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=37.00/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon dioxide', PBY=10.50/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=10.50/ 

&SLCF QUANTITY='U-VELOCITY', PBY=10.50/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=10.50/ 

 

&TAIL / 

 E.3 Indatafil för branden i brandscenario - Patientrummet 
&REAC ID='MATERIAL', 

      C=3.00, 

      H=8.00, 

      O=0.00, 

      N=0.00, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=1.9200000E004, 

      SOOT_YIELD=0.1100/ 

 

&SURF ID='FIRE', 

      HRRPUA=750.00, 

      RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=1.00, F=9.1800000E-006/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=10.00, F=9.0000000E-004/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=20.00, F=3.7000000E-003/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=30.00, F=8.3000000E-003/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0147/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=50.00, F=0.0230/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0331/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=70.00, F=0.0450/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=80.00, F=0.0588/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=90.00, F=0.0744/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=100.00, F=0.0918/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=120.00, F=0.1322/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=140.00, F=0.1800/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=160.00, F=0.2351/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=180.00, F=0.2975/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=200.00, F=0.3673/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=220.00, F=0.4444/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=240.00, F=0.53/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=260.00, F=0.62/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=280.00, F=0.72/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=300.00, F=0.83/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=320.00, F=0.94/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=330.00, F=1.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=900.00, F=1.00/ 

 

&OBST XB=23.70,25.70,15.60,17.10,0.1000,0.50, COLOR='RED', 

SURF_IDS='FIRE','INERT','INERT'/ brand 

E.4 Indatafil för branden i brandscenario - Tvättstugan 
&REAC ID='MATERIAL', 

      C=3.00, 

      H=8.00, 

      O=0.00, 

      N=0.00, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=2.6000000E004, 

      SOOT_YIELD=0.2000/ 

 

&SURF ID='FIRE', 

      HRRPUA=555.56, 

      RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=1.00, F=1.8100000E-005/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=10.00, F=1.8000000E-003/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=20.00, F=7.2000000E-003/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=30.00, F=0.0163/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=40.00, F=0.0290/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=50.00, F=0.0453/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=60.00, F=0.0652/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=70.00, F=0.0888/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=80.00, F=0.1159/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=90.00, F=0.1467/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=100.00, F=0.1811/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=120.00, F=0.2608/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=140.00, F=0.3549/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=160.00, F=0.4636/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=180.00, F=0.59/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=200.00, F=0.72/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=220.00, F=0.88/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=235.00, F=1.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=700.00, F=1.00/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=710.00, F=0.96/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=730.00, F=0.88/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=750.00, F=0.81/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=770.00, F=0.74/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=790.00, F=0.67/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=810.00, F=0.61/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=830.00, F=0.55/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=850.00, F=0.4900/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=870.00, F=0.4356/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=890.00, F=0.3844/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=900.00, F=0.3600/ 

 

&OBST XB=20.30,22.10,14.30,16.10,0.1000,0.50, COLOR='RED', 

SURF_IDS='FIRE','INERT','INERT'/ brand 
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Bilaga F – Indata till CFAST 
Här presenteras indata och förenklingar som används till programmet CFAST. 

F.1 Geometri 
Lokalens utrymme är komplex och innehåller fler rum än vad CFAST kan simulera säkert. Därmed 

har vissa förenklingar gjorts i geometrin. Vid simuleringarna tas endast korridor och dagrum samt 

själva brandutrymmet med. Korridoren har delats in i fem olika delar då CFAST har problem att 

beräkna korridorer korrekt. Fyra av delarna faller inom giltighetsområdet. Den femte delen, den delen 

längs bort från utrymningsvägen, har gjorts för stor för att behålla korridorens längd samtidigt som 

antalet utrymmen därmed begränsas. Därmed uppfyller inte korridordel fem de begränsningar CFAST 

har för geometrin. Förrummen som är öppna och anslutna till korridoren har valts av samma anledning 

att läggas in som en del av korridoren och därmed är korridoren bredare än vad den är i verkligheten. 

CFAST har som nämnt problem vid beräkning av rök i korridorer. Detta problem kan delvis lösas 

genom att ansatta en tröskel i takhöjd in till varje ny del korridor. Tröskelns höjd har valts genom att 

beräkna ungefärligt hastigheten på ceiling jeten med Alperts korrelationer. Alperts korrelation 

beräknar maxhastigheten vid ett visst avstånd. För att veta tiden tills att röken kommit till ett visst 

avstånd antas det dock vara en medelhastighet för plymen. Nedan presenteras Alperts korrelationer. 

Om 
 

 
      gäller att      

                

     enligt Alpert (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Utifrån dessa beräknar och ett flertal testsimuleringar i CFAST med olika tröskelhöjder valdes en 

tröskelhöjd på 30 centimeter. Då det förekommer läckage av luft i verkligheten har ett antal extra 

öppningar lagts till ut i det fria. Dessa öppningar avspeglar de som lagts in i FDS därmed hänvisas det 

till bilaga E för motivering av valet av öppningar. Nedan visas geometrin och öppningar för respektive 

scenario. 

Tabell F.1 Visar indata till geometrin i de olika brandsscenarierna. Betongen är normalbetong med tjockleken 

6 tum och väggarnas tjocklek är 5/8 tum. 

 

  

Utrymme Djup [m] Bredd [m] Höjd [m] Material, tak och golv Material, vägg 

1-patientrum 3.45 3.75 2.7 concrete  Gympsum board 

Tvättstuga 3.25 6.2 2.7 concrete  Gympsum board 

Korridordel 1 6.5 3.5 2.25 concrete  Gympsum board  

Korridordel 2 6.5 3.5 2.25 concrete  Gympsum board  

Korridordel 3 6.5 3.5 2.25 concrete  Gympsum board  

Korridordel 4 6.5 3.5 2.25 concrete  Gympsum board  

Korridordel 5 15 3.5 2.25 concrete  Gympsum board  

Dagrum 1 6 6 2.7 concrete  Gympsum board  

Dagrum 2 6 5 2.7 concrete  Gympsum board  
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Tabell F.2 Visar indata till de vertikala öppningarna i som används i brandsceneriet. 

Första utrymmet Andra utrymmet Tröskel [m] Höjd [m] Bredd [m] 

Korridordel 1 Korridordel 2 0 1.95 3.5 

Korridordel 2 Korridordel 3 0 1.95 3.5 

Korridordel 3 Korridordel 4 0 1.95 3.5 

Korridordel 4 Korridordel 5 0 1.95 3.5 

Korridordel 3 Dagrum 1 0 1.95 6 

Dagrum 1 Dagrum 2 0 2.4 3 

1-patientrum Korridordel 1 0 2.05 1.25 

Tvättstuga Korridordel 1 0 2.05 1.25 

Korridordel 1 Outside 0.2 1.2 0.5 

Korridordel 5 Outside 0.2 1.2 0.5 

1-patientrum Outside 0.2 1.0 0.2 

Tvättstuga Outside 0.2 1.0 0.2 

Dagrum 1 Outside 0.2 1.2 0.5 

 

F.2 Effektutveckling för branden 
Tabell F.3 Visar indata till de effektutvecklingar som simulerats i respektive fall. Valet av 

förbränningsentalpin kan läsas i bilaga E. 

Brand Maxeffekt  

 

[kW] 

Tid till 1 

MW 

[s] 

Tid under konstant 

effekt 

[s] 

Avsvalningstid 

 

[s] 

Förbränningsentalpi 

 

[kJ kg
-1

] 

Patientrum 2250 220 570 410 19200 

Tvättstuga 1800 175 465 560 26000 

Dagrum 5000 90 130 980 19200 

 

F.2.1 Indata för rökproduktion 

Produktionen av rök beräknas i CFAST med hjälp av kvoten mellan kolproduktion och 

koldioxidproduktion samt massförhållandet mellan väte och kol. Ur Hans Hultquists rapport om 

Simulating Visibility in Hazard I/CFAST (2000) presenteras dessa värden för bland annat trä och 

polyester. De brandscenarier som valts ut är scenarier där brandbelastning oftast består av möbler men 

av varierande materiel. Därmed väljs ett mellanvärde av trä och polyester för de olika kvoterna. 

Värdena som väljs blir därmed 
 

 
      och 

 

   
      (Hultquists, 2000). Ur tabell 3-4.14 ur SFPE 

Handbook of Fire Protection Engineering finns även värden över kol och koldioxidproduktionen för 

polyuretan. Vid en beräkning av ett medelvärde av alla kvoter erhålls värdet 0.099. Värdet med 

polyuretan stämmer bra överens med medelvärdet av trä och polyester men för att vara konservativa 

väljs ett värde på 0.01.  

F.3 Resultat 

F.3.1 Brandscenario - Patientrum 

I tabell F.4 redovisas resultatet från CFAST för tid till kritiska förhållanden uppstår vid olika platser i 

avdelningen. 
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Tabell F.4 Visar tiden då kritiska förhållanden uppstår på olika platser i avdelningen, dels för det övre lagret i 

rummet samt för det undre lagret. Höjden på de olika lagren visas i meter över golvet. Strecken i tabellen 

visar att kritiska förhållanden inte har uppstått under tiden som simulerades för aktuell höjd. 

 Pat. 

rum 

Korr. 

del 1 

Korr. 

del 2 

Korr. 

del 3 

Korr. 

del 4 

Korr. 

del 5 

Dagrum 

del 1 

Dagrum 

del 2 

80
o
C i övre lagret [s] 75 105 125 150 540 - 500 - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt [m] 

1.25 1.6 1.6 1.8 0 - 0 - 

80
o
C i undre lagret [s] 300 385 - - - - - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt [m] 

0.3 0.2 - - - - - - 

CO2 övre lagret 280 340 410 500 540 - 540 - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt [m] 

0.4 0.35 0 0 0 - 0 - 

CO2 undre lagret - - - - - - - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt [m] 

- - - - - - - - 

Sikt i övre lagret [s] 65 85 100 110 130 155 125 165 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt [m] 

1.25 1.6 1.6 1.85 1.85 1.6 1.9 1.3 

Sikt i undre lagret [s] 285 335 - - - - - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt [m] 

0.4 0.41 - - - - - - 

F.3.2 Brandscenario - Tvättstuga 

I tabell F.5 redovisas resultatet från CFAST för tid till kritiska förhållanden uppstår vid olika platser i 

avdelningen. 

Tabell F.5 Visar tiden till kritiska förhållanden uppstår på olika platser i avdelningen, dels för det övre lagret i 

rummet samt för det undre lagret. Höjden på de olika lagren visas i meter över golvet. Strecken i tabellen 

visar att kritiska förhållanden inte har uppstått under tiden som simulerades för aktuell höjd. 

 Tvätt-

stuga 

Korr. 

del 1 

Korr. 

del 2 

Korr. 

del 3 

Korr. 

del 4 

Korr. 

del 5 

Dagrum 

del 1 

Dagrum 

del 2 

80
o
C i övre lagret 70 100 120 130 - - - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt 

1.2 1.5 1.55 1.8 - - - - 

80
o
C i undre lagret 300 420 - - - - - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt 

0.3 0.2 - - - - - - 

CO2 övre lagret 240 350 420 530 600 650 590 630 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt 

0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 

CO2 undre lagret - 845 850 840 815 800 - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt 

- 0 0 0 0 0 - - 

Sikt i övre lagret 60 85 95 105 120 140 125 150 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt 

1.2 1.55 1.55 1.8 1.8 2.0 1.8 1.3 

Sikt i undre lagret 250 315 800 800 800 800 - - 

Höjd på lagret vid 

denna tidpunkt 

0.4 0.4 0 0 0 0 - - 
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F.3.3 Brandscenario – Dagrummet 

I tabell F.6 redovisas resultatet från CFAST för tid till kritiska förhållanden uppstår vid olika platser i 

avdelningen. 

Tabell F.6 Visar tiden till kritiska förhållanden uppstår på olika platser i avdelningen, dels för det övre lagret i 

rummet samt för det undre lagret. Höjden på de olika lagren visas i meter över golvet. Strecken i tabellen 

visar att kritiska förhållanden inte har uppstått under tiden som simulerades för aktuell höjd. 

 Korr. 

del 1 

Korr. 

del 2 

Korr. 

del 3 

Korr. 

del 4 

Korr. 

del 5 

Dagrum 

del 1 

Dagrum 

del 2 

80
o
C i övre lagret 130 85 65 85 130 45 80 

Höjd på lagret vid denna 

tidpunkt 

0.54 1.5 1.71 1.5 0.75 1.75 1.06 

80
o
C i undre lagret - - - - - 200 185 

Höjd på lagret vid denna 

tidpunkt 

- - - - - 0.1 0.07 

CO2 övre lagret 265 240 210 260 300 180 200 

Höjd på lagret vid denna 

tidpunkt 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02 0.11 

CO2 undre lagret 630 630 640 640 630 850 - 

Höjd på lagret vid denna 

tidpunkt 

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 - 

Sikt i övre lagret 90 70 60 70 90 45 60 

Höjd på lagret vid denna 

tidpunkt 

1.51 1.79 1.71 1.79 1.85 1.78 1.41 

Sikt i undre lagret 185 195 200 200 200 190 200 

Höjd på lagret vid denna 

tidpunkt 

0.02 0.04 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 
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Bilaga G – Detektoraktivering 
Här presenteras indata till DetactQS och FDS. 

G.1 Indata 
Datorprogrammen DetactQS och FDS kan användas till beräkning av detektionstid. På Tumba 

äldreboende finns det främst rökdetektorer men finns även en värmedetektor i tvättstugan. Nedan i 

tabell G.1 visas indata till datorprogrammen. Rökdetektorns aktiveringstemperatur och RTI-värde till 

DetactQS har valts konservativt genom att anta att den aktiverar vid en viss temperaturökning och 

ansätta ett lågt RTI (Nilsson & Holmstedt, 2007). För värmedetektorn har samma 

aktiveringstemperatur och RTI-värde tagits som FDS automatiskt väljer. Anledningen till att detta 

väljs är både för att ingen kunskap om de verkliga värdena finns samt för att kunna verifiera FDS 

simuleringens resultat. Ett åtgärdsförslag är att införa sprinkler och därmed beräknas tiden till 

aktivering. För en sprinklerbulb har ett lågt värde valts för att få fram en så snabb aktivering som 

möjligt. Därmed har värdena som presenteras nedan valts.  

Tabell G.1 Indata för rökdetektor, värmedetektor och sprinklerbulb. 

Detektor Variabel Storlek Enhet Källa 

 Takhöjd 2.67 [m] Objektsbesök 

 Start rumstemperatur 20.0 [˚C] Antagande 

Rökdetektor Aktiveringstemperatur 32.0 [˚C] (Nilsson & Holmstedt, 2007) 

 RTI-värdet 0.5 [m s
-1/2

] (Nilsson & Holmstedt, 2007) 

Värmedetektor Aktiveringstemperatur 74.0 [˚C] FDS 

 RTI-värdet 100.0 [m s
-1/2

] FDS 

Sprinklerbulb Aktiveringstemperatur 57.0 [˚C] Antagande 

 RTI-värdet 30.0 [m s
-1/2

] Antagande 
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Bilaga H – Utrymningssimuleringar i ERM 
I denna bilaga presenteras indata till ERM simuleringarna. 

H.1 Geometri 
I ERM byggs geometrin upp av noder. I figur H.1 nedan presenteras den noduppdelning som använts i 

simuleringarna förutom en punkt som finns i dagrummet i grannavdelningen. 

 
Figur H.1 Ritning över en vårdavdelning med utsatta noder och nodförbindelser. 

Genom att ansätta en x-, y- och z-positionering för varje punkt ges geometrin sedan i ERM vilket 

presenteras i tabell H.1 nedan. 

Tabell H.1 Visar koden till noderna, första numret är rummets numrering som följs av dess namn. Därefter 

kommer dess placering i x-, y- och sist i z-led. Sist presenteras de noder som den är sammankopplad med. 

NODE INFORMATION FOR THE 

SIMULATION 

1 DEL2 0 9 0 2 26 27 

2 KORR1 25 9 0 4 28 3 4 5 

3 4PAT1 25 1 0 1 2 

4 1PAT1 26 15 0 1 2 

5 KORR5 32 9 0 5 2 6 7 8 9 

6 4PAT2 32 1 0 1 5 

7 1PAT2 30 15 0 1 5 

8 1PAT3 34 15 0 1 5 

9 KORR9 39 9 0 7 5 10 11 12 14 15 16  

10 DAG1 36 6 0 1 9 

11 DAG2 39 2 0 1 9 

12 DAG3 44 0 0 2 9 13 

13 DAG4 47 0 0 1 12 

14 1PAT4 37 15 0 1 9 

15 1PAT5 41 15 0 1 9 

16 KORR16 46 9 0 4 9 17 18 19 

17 1PAT6 44 15 0 1 16 

18 1PAT7 48 15 0 1 16 

19 KORR19 53 9 0 5 16 20 21 22 23 

20 4PAT 53 1 0 1 19 

21 1PAT 51 15 0 1 19 

22 1PAT 55 15 0 1 19 

23 KORR23 60 9 0 3 19 24 25 

24 4PAT 60 1 0 1 23 

25 TRUM 60 10 0 1 23 

26 MITT2 13 9 0 2 1 28 

27 2DAG -36 6 0 1 1 

28 SAFE 23 9 0 2 26 2 
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H.2 Utrymningsfall 
Tabell H.2 nedan visar de typer av hjälpbehov som finns att välja i ERM samt en kort beskrivning och 

deras gånghastighet. Därefter presenteras de utrymningsfall som har valts att simuleras. 

Tabell H.2 Visar de hjälpbehov typer som finns i datorprogrammet ERM. 

Typ Beskrivning Gånghastighet [m/s] 

1A Tar sig ut själv 1.07 

1B Tar sig ut själv 0.53 

3A Tar sig ut själv 0.3 

3B Tar sig ut själv 0.15 

3C Behövs ledas ut 0.75 

6B Behöver hjälp att komma igång 0.75 

10 Kräver assistans av en ur personalen 0.69 

20 Kräver mycket assistans av en ur personalen 0.53 

30A Kräver assistans av två ur personalen i början. Tar sig sedan ut själv 0.75 

30B Kräver assistans av två ur personalen i början sedan av endast en 0.75 

40 Kräver assistans av två ur personalen hela vägen 0.53 

H.2.1 Utrymningsfall A – Alla boende på sina rum 

1. Alla boende befinner sig i sina rum och alla antas behöva någon sorts hjälp då de är 

sängliggande. Då hjälpbehovet kommer vara högt kommer det finnas en majoritet av den typ 

som är 10, 20 och 40. I fall A är inte branden synlig för någon och därmed antas 

förberedelsetiden för personalen vara 2 minuter. Då de boendes förberedelsetid är tiden då 

personal kommit fram tills de är i rörelse antas förberedelsetiden vara 30 sekunder efter att 

personal kommit fram. 

 

All personal på en våning vilket är maximalt elva stycken och antas hjälpa till vid utrymning. 

All personal antas befinna sig i mittavdelningen och ingen ser branden. I själva verket är det 

inte troligt att alla personal befinner sig i mittendelen utan troligtvis är dem utsprida över hela 

våningen. Trots det väljs det att placera personalen i mittendelen för att få ett värsta troliga 

scenario.  

2. Som fall 1 men med sex stycken i personalen. 

3. Som fall 1 men endast med två stycken i personalen. 

H.2.2 Utrymningsfall B – Majoriteten av de boende i dagrummet 

1. I detta scenario befinner sig majoriteten av de boende i dagrummet. Personalen består av elva 

personer varav fem stycken antas befinna sig i dagrummet medan resten är i mittendelen. Nio 

av de boende antas befinna sig i dagrummet och resten i var sitt patientrum. För att få ett 

värsta troligt fall placeras dessa längst bort från utgången. Då majoriteten inte är sängliggande 

kommer det finnas ett lägre hjälpbehov än i fall A. Därmed kommer det exempelvis finnas fler 

3:or än och färre 40. Vid brand i dagrummet sätts förberedelsetiden för personalen till 60 

sekunder och för de boende till 20 sekunder. Detta görs då branden är synlig och de boende 

antas agera snabbare. Vid brand i tvättstuga eller patientrum sätts dock förberedelsetiderna 

som i fall A. 

2. Som fall 1 men med sex stycken i personalen där fem befinner sig i dagrummet och en i 

mitten avdelningen. 

3. Som fall 1 men endast med två stycken i personalen där båda befinner sig i dagrummet. 
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H.3 Indata till ERM 
Nedan presenteras indata för några av utrymningsfallen exkluderat koden till noderna som kan utläsas 

i tabell H.1. I tabellerna presenteras i först generell information om simuleringen där andra raden 

beskriver bland annat antal personal, boende och noder. Under ”Staff information” presenteras all 

personal med först deras nummer och därefter deras nod positionering och sist deras förberedelsetid. 

För de boende presenteras först deras numrering och därefter position och prioriteringsordning. Därpå 

kan deras hjälpbehov utläsas följt av deras förberedelse tid och sist deras så kallade wanderer status. 

Wanderer status innebär att personen har en benägenhet att vandra i väg själv och därmed behöver 

uppsyn under hela utrymningsförloppet. För mer information hänvisas det till manualen för Escape 

and Rescue Model (Alvord, 1985). 

Tabell H.3 Indata till ERM för tre olika fall. 

DAGRUM: Fall A:1                         DAGRUM: Fall B:2                       PATIENT: Fall B:3                 

GENERAL INFORMATION  GENERAL INFORMATION  GENERAL INFORMATION  

1.0 0 0 0                                                                        1.0 0 0 0                                                                        1.0 0 0 0                                                                        

11 13 28 5 5 0                                                                  6 13 27 5 5 0                                                                  2 13 27 5 5 0                                                                  

STAFF INFORMATION STAFF INFORMATION STAFF INFORMATION 

1 26 120 1 10 60 1 10 120 

2 26 120 2 10 60 2 13 120 

3 26 120 3 11 60 RESIDENT INFORMATION 

4 26 120 4 12 60 1 9 3B 1 120 0 

5 26 120 5 13 60 2 10 3C 2 30 0 

6 26 120 6 26 120 3 10 10 3 30 0 

7 26 120 RESIDENT INFORMATION 4 11 3C 4 30 0 

8 26 120 1 9 3B 1 60 0 5 11 10 5 30 0 

9 26 120 2 10 3C 2 20 0 6 12 3B 6 120 0 

10 27 120 3 10 10 3 20 0 7 12 3C 7 30 0 

11 27 120 4 11 3C 4 20 0 8 13 10 8 30 0 

RESIDENT INFORMATION 5 11 10 5 20 0 9 13 30B 9 30 0 

1 3 40 1 30 0 6 12 3B 6 60 0 10 20 20 10 30 0 

2 4 10 2 30 0 7 12 3C 7 20 0 11 21 10 11 30 0 

3 6 40 3 30 0 8 13 10 8 20 0 12 22 40 12 30 0 

4 7 3B 4 120 0 9 13 30B 9 20 0 13 24 20 13 30 0 

5 8 20 5 30 0 10 20 20 10 30 0  

6 14 10 6 120 0 11 21 10 11 30 0  

7 15 40 7 30 0 12 22 40 12 30 0  

8 17 10 8 120 0 13 24 20 13 30 0  

9 18 40 9 30 0   

10 20 20 10 30 0   

11 21 3B 11 120 0   

12 22 40 12 30 0   

13 24 20 13 30 0   
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Bilaga I – Beräkningar till dimensionerande effektutvecklingar 
I detta kapitel visas de olika beräkningsgångarna som användes vid framtagningen av effektkurvorna 

till respektive rum. För att kunna beräkna strålningen från flamman har två olika metoder används. 

En av metoderna är strålningsberäkningar med synfaktorberäkning och den andra metoden är att se 

branden som en punktkälla.  

I.1 Strålningsberäkningar med synfaktorberäkningar 
Tabell I.1 visar indata till strålningsberäkningarna. Den kritiska strålningsintensiteten för alla objekt 

utom stolarna har antagits till 13 kW m
-2

 utifrån tabell 3-4.2 i SFPE-handboken. I tabellen har värdet 

för materialen ”Polyurethane foams” och ”Polystyrene foams” utlästs. Den kritiska 

strålningsintensiteten för ”Polyurethane foams” är 13-40 kW m
-2 

respektive 10-15 kW m
-2

 för 

”Polystyrene foams”. Stolarna har antagits vara gjorda av trä (Douglas Fir, en typ av gran) och den 

kritiska strålningen kan utläsas till 10 kW m
-2

 i tabell 3-4.2 i SFPE-handboken (National Fire 

Protection Association, 1995). Anledningen till att borden har uppskattats antända vid en kritisk 

strålningsintensitet på 13 kW m
-2

 är för att horisontella ytor är svårantända och därför har ett högre 

värde än för trä valts. Vid valet av massavbrinningen och förbränningsentalpin har ett medelvärde 

mellan materialen ”Flexible polyurethane foams” och ”Rigid polyurethane foams” valts. I det tidiga 

brandförloppet antas det att inventarierna endast brinner med ett material.  

Tabell I.1 Indata till strålningsberäkningar. 

Parameter Beteckning Värde Enhet Källa 

Andel strålning     0.3 [-] (Staffansson, 2010) 

Emissivitet ε 0.9 [-] 
13

 

Flammans temperatur T 1130 [K] Se tabell I.2 

Förbränningsentalpi ΔHC 26 [MJ kg
-1

] (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Kritisk strålningsintensitet 

för alla objekt utom 

stolarna  

    
  13 [kW m

-2
]  (National Fire Protection 

Association, 1995) 

Kritisk strålningsintensitet 

för stolarna 

    
  10 [kW m

-2
]  (National Fire Protection 

Association, 1995) 

Luftens densitet       1.20 [kg m
-3

] Ekvation I.10 

Massavbrinningshastighet 

per ytenhet 

    0.024 [Kg m
-2

 s
-1

] (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Omgivningens temperatur Tluft 293 [K] Antagande 

Specifik värmekapacitet    1 [kJ kg
-1 

K
-1

] (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Stefan Boltzmanns 

konstant 

σ 5.67*10
-8

 [W m
-2

 K
-4

] (Drysdale, 1998) 

Tyngdaccelerationen g 9.81 [M s
-2

] (Karlsson & Quintiere, 2000) 

För att beräkna effekten av de olika möblerna som antändes användes ekvation I.1. Arean för 

flambasen approximerades till en cirkels area. 

                    (Ekvation I.1, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

Flamhöjden beräknades sedan med Heskestads flamhöjdsekvation, se ekvation I.2.  

                                                           
13

 Professor Patrick Van Hees, Avdelning för Brandteknik och Riskhantering, LTH, 2011-02-22 
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                    (Ekvation I.2, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

Ekvation I.2 är endast giltig om den dimensionslösa effektutvecklingen ligger mellan            

som beräknas med hjälp av ekvation I.3. 

     
  

                 
  (Ekvation I.3, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

Strålningsberäkningarna med synfaktorberäkningar har genomförts genom att branden delas in i form 

av en rektangel med fyra lika stora delar. L1 är halva bredden på flamman och L2 är halva höjden på 

flamman. Det dimensionslösa talet S kan då beräknas via ekvation I.4 och med hjälp av avståndet 

mellan branden och punktkällan på mottagaren kan   beräknas med ekvation I.5. 

  
  

  
    (Ekvation I.4, (Drysdale, 1998)) 

  
       

  
    (Ekvation I.5, (Drysdale, 1998)) 

Synfaktorn ( ) för en av de fyra delarna kan utläsas ur tabell 2.7 i An Introduction to Fire Dynamics 

(Drysdale, 1998). Den totala synfaktorn fås ur ekvation I.6. 

           (Ekvation I.6, (Drysdale, 1998)) 

Strålningsintensiteten kan sedan beräknas som en punktkälla hos mottagaren med ekvation I.7. 

Temperaturen för flamman är beräknad genom att räkna ut ett medelvärde för metan och polystyren, 

se tabell I.2. Dessa material har valts för att de ansågs vara mest representativa av de material som vars 

flamtemperatur fanns presenterade.  

Tabell I.2 Flamtemperaturen för några olika ämnen. 

 Flamtemperatur [K] Källa 

Metan 1073 (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Polystyren 1190 (Drysdale, 1998) 

Medelvärde 1130  

 

    
            (Ekvation I.7, (Drysdale, 1998)) 

I.1.1 Resultat av strålningsberäkningarna med synfaktorberäkningar 

I nedanstående tabeller presenteras resultatet av strålningsberäkningarna för de olika brandscenarierna. 

I tabellerna I.3-5 visas tiden till antändning för de olika objekten som finns i de olika brandscenarierna 

samt vilken effektutveckling, area, diameter och flamhöjd det är på bränderna. 

Tabell I.3 Visar tid till antändning för de olika möblerna i patientrummet. Även effektutveckling, area, 

diameter samt flamhöjd på branden redovisas vid de olika antändningstiderna.  

Objekt Tid till antändning 

[s] 

Effektutveckling 

[kW] 

Area 

[m
2
] 

Diameter 

[m] 

Flamhöjd 

[m] 

Fåtölj 90 114 0.03 0.18 1.38 

Byrå 160 361 0.08 0.32 2.15 

Säng 160 361 0.08 0.32 2.15 
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Tabell I.4 Visar tid till antändning för de olika klädessektionerna i tvättstugan. Även effektutveckling, area, 

diameter samt flamhöjd på branden redovisas vid antändningstiden. 

Objekt Tid till antändning 

[s] 

Effektutveckling 

[kW] 

Area 

[m
2
] 

Diameter 

[m] 

Flamhöjd 

[m] 

Kläder 1 60 - - - - 

Kläder 2 60 - - - - 

Kläder 3 145 368 0.84 0.58 1.90 

Tid till antändning för de två klädessektionerna som är placerade intill startbranden antas antändas 

efter en minut då dessa är placerade väldigt nära den ursprungliga branden. Anledningen till att inga 

synfaktorberäkningar har genomförts är för att klädessektionerna ligger precis bredvid varandra. Ett 

alternativ hade varit att räkna på värmeledning/flamspridning genom kläderna men då det är väldigt 

svårt att uppskatta parametrarna som behövs för beräkningarna har antändningstiden antagits istället. 

Tabell I.5 Visar tid till antändning för de olika möblerna i dagrummet. Även effektutveckling, area, diameter 

samt flamhöjd på branden redovisas vid de olika antändningstiderna. 

Objekt Tid till antändning 

[s] 

Effektutveckling 

[kW] 

Area 

[m
2
] 

Diameter 

[m] 

Flamhöjd 

[m] 

Fåtölj 1 60 359 0.82 0.58 1.88 

Fåtölj 2 60 359 0.82 0.58 1.88 

Bord 1 60 359 0.82 0.58 1.88 

Stol 1 115 1745 4.00 1.27 2.30 

Stol 2 120 1943 4.45 1.34 2.30 

Bord 2 140 15 0.04 0.12 0.58 

Soffa 1 140 2855 6.54 1.63 2.30 

Fåtölj 3 140 2855 6.54 1.63 2.30 

Stol 4 180 162 0.37 0.39 1.40 

Stol 5 180 162 0.37 0.39 1.40 

Fåtölj 4 195 302 0.69 0.53 1.77 

Bord 3 195 302 0.69 0.53 1.77 

Branden antas börja i mitten på en soffa i dagrummet och sprider sig härifrån till de två intilliggande 

fåtöljerna och soffbordet. Efter att dessa möbler har antänts har det valts att se det som en stor brand 

istället för fyra enskilda bränder. Effektutvecklingen för vart och ett av objekten har adderats till 

varandra. Vid antändning av stolarna i den intilliggande matsalen är därför bland annat 

effektutvecklingen för alla fyra delbränderna. Anledning till att de båda stolarna inte antänds samtidigt 

är för att avståndet skiljer sig lite och det har då valts att den andra stolen antänds fem sekunder efter 

den första. På grund av att avståndet från den första branden nu är stort och att stolarna täcker bordet 

har det valts att se de två stolarna som en ny sammanlagd brand. Bordet som står intill stolarna antänds 

därför av enbart stolarna.  

De fyra delbränderna antänder därefter nästa soffa och fåtölj. På grund av att avståndet från den 

ursprungliga branden är stort och att den sista fåtöljen samt soffbordet täcks av dessa har det valts att 

se soffan och fåtöljen som en ny brand. Dessa två antänder sedan den sista fåtöljen och soffbordet. 

Under tiden som detta sker har de två sista stolarna som är placerade utmed matsalsgruppen i matsalen 

antänds av bordet och de två stolarna.  

Flamhöjden i tabell I.5 har begränsats till 2.3 meter då detta är den höjd som flamman antas slå i taket. 
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I tabellerna I.6-8 visas synfaktorberäkningarna för de olika objekten i de olika brandscenarierna. 

Avståndet är sträckan från branden till objektet.  

Tabell I.6 Synfaktorberäkningar för de olika möblerna i patientrummet. 

Objekt S 

[-] 

Avstånd 

[m] 

α 

[-] 

Synfaktor 

[-] 

Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Fåtölj 0.13 0.5 0.251 0.040 13.3 

Byrå 0.15 1.0 0.174 0.032 10.6 

Säng 0.15 1.0 0.174 0.032 10.6 

I patientrummet antas det att branden startar i kanten på en fåtölj och det radiella avståndet till nästa 

fåtölj uppskattas till en halv meter. Vid beräkningarna till sängen och byrån antas avståndet vara en 

meter och den första branden tas inte med i beräkningarna då denna är väldigt liten när de andra 

antänds. Om den andra fåtöljen hade varit med i beräkningarna så hade möjligtvis sängen antänds lite 

tidigare. 

Tabell I.7 Synfaktorberäkningar för klädessektionen i tvättstugan. 

Objekt S 

[-] 

Avstånd 

[m] 

α 

[-] 

Synfaktor 

[-] 

Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Kläder 0.31 2.5 0.044 0.013 13.0 

För att beräkna den infallande strålningsintensiteten mot den sista klädessektionen i tvättstugan har 

branden delats upp i tre stycken fristående bränder som strålar var och en mot objektet. Avståndet har 

antagits vara samma för alla sektionerna trots att avståndet är lite längre för de yttersta sektionerna. Då 

sträckan endast blev några centimeter längre har det valts att bortse från detta. Strålningsintensiteten 

har därför multiplicerats med en faktor tre. 

Tabell I.8 Synfaktorberäkningar för de olika möblerna i dagrummet. 

Objekt S 

[-] 

Avstånd 

[m] 

α 

[-] 

Synfaktor 

[-] 

Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Fåtölj 1 0.31 1.20 0.189 0.041 13.6 

Fåtölj 2 0.31 1.20 0.189 0.041 13.6 

Bord 1 0.31 1.20 0.189 0.041 13.6 

Stol 1 0.55 2.5 0.117 0.032 10.7 

Stol 2 0.55 2.5 0.117 0.032 10.7 

Bord 2 0.21 0.3 0.192 0.040 13.3 

Soffa 1 0.71 2.5 0.150 0.039 13.0 

Fåtölj 3 0.71 2.5 0.150 0.039 13.0 

Stol 3 0.28 1.0 0.136 0.032 10.6 

Stol 4 0.28 1.0 0.136 0.032 10.6 

Fåtölj 4 0.30 1.2 0.162 0.037 12.4 

Bord 3 0.30 1.2 0.162 0.037 12.4 

Avståndet är sträckan från de olika bränderna som beskrevs i stycket under tabell I.5. 
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I tabellerna I.9-11 visas strålningsintensiteten från branden till objektet samt även 

strålningsintensiteten från brandgaslagret. Strålningsintensiteten från brandgaslagret har beräknats med 

hjälp av CFAST där de olika delbrändernas effektutveckling har angetts. En strålningsmätare har 

placerats på golvet för att utläsa den infallande strålningen. Anledningen till att inga handberäkningar 

har utförts på detta är för att det inte finns någon bra beräkningsmodell så tidigt i brandförloppet till att 

beräkna strålningen från brandgaslagret.  

Tabell I.9 Strålningsintensiteterna från brandgaslagret och från branden i patientrum. 

Objekt Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Strålningsintensitet 

från brandgaslager 

[kW/m
2
] 

Summa strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Fåtölj 13.3 0.1 13.4 

Byrå 10.6 0.1 10.7 

Säng 10.6 0.1 10.7 

Tabell I.10 Strålningsintensiteterna från brandgaslagret och från branden i tvättstugan. 

Objekt Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Strålningsintensitet 

från brandgaslager 

[kW/m
2
] 

Summa strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Kläder 13.0 0.3 13.3 

 

Tabell I.11 Strålningsintensiteterna från brandgaslagret och från branden i dagrummet. 

Objekt Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Strålningsintensitet 

från brandgaslager 

[kW/m
2
] 

Summa strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Fåtölj 1 13.6 0 13.6 

Fåtölj 2 13.6 0 13.6 

Bord 1 13.6 0 13.6 

Stol 1 10.7 0.1 10.8 

Stol 2 10.7 0.1 10.8 

Bord 2 13.3 0.3 13.6 

Soffa 1 13.0 0.3 13.3 

Fåtölj 3 13.0 0.3 13.3 

Stol 3 10.6 0.3 10.9 

Stol 4 10.6 0.3 10.9 

Fåtölj 4 12.4 1.0 13.4 

Bord 3 12.4 1.0 13.4 
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I.2 Strålningsberäkningar med branden som en punktkälla 
Den andra metoden för strålningsberäkningar utgår från att branden kan uppfattas som en punktkälla, 

se ekvation I.8. För att ekvationen ska vara giltig krävs det att avståndet mellan branden och 

punktkällan ska vara minst dubbelt så stort som diametern på branden (Brandteknik, 2005).  

  
 
   

     

     
     (Ekvation I.8, (Brandteknik, 2005)) 

För indata till strålningsberäkningarna se tabell I.1. Denna metod har främst använts som en kontroll 

av strålningsberäkningarna med synfaktorberäkningarna på grund av begränsningarna som ekvationen 

har.   

I.2.1 Resultat av strålningsberäkningarna med branden som en punktkälla 

Branden i patientrummet uppfyller kravet att avståndet ska vara minst dubbelt så stort som diametern 

på branden. Tiden till antändning och avståndet för de olika möblerna visas i tabell I.12. Även 

effektutvecklingen, arean och diametern på branden visas i tabellen.  

Tabell I.12 Visar tid till antändning för de olika möblerna i patientrummet. Även effektutveckling, area, 

diameter samt flamhöjd på branden redovisas vid de olika antändningstiderna.  

Objekt Tid till antändning 

[s] 

Effektutveckling 

[kW] 

Area 

[m
2
] 

Diameter 

[m] 

Avstånd 

[m] 

Fåtölj 100 141 0.03 0.20 0.5 

Byrå 175 431 0.10 0.35 1 

Säng 175 431 0.10 0.35 1 

I tabell I.13 visas strålningsintensiteten från branden till objektet samt även strålningsintensiteten från 

brandgaslagret. Strålningsintensiteten från brandgaslagret har beräknats med hjälp av CFAST. 

Effektkurvorna för de olika bränderna som har beskrivits tidigare har plottats in i CFAST och sedan 

har en strålningsmätare placerats på golvet för att utläsa den infallande strålningen. Anledningen till att 

inga handberäkningar har utförts på detta är för att det inte finns någon bra beräkningsmodell så tidigt 

i brandförloppet till att beräkna strålningen från brandgaslagret.  

Tabell I.13 Strålningsintensiteterna från brandgaslagret och från branden i patientrum. 

Objekt Strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Strålningsintensitet 

från brandgaslager 

[kW/m
2
] 

Summa strålningsintensitet 

[kW/m
2
] 

Fåtölj 13.4 0.1 13.5 

Byrå 10.3 0.1 10.4 

Säng 10.3 0.1 10.4 

För brandscenariot i tvättstugan uppfylls kravet att avståndet är minst dubbelt så stort som diametern 

på branden. Dock kommer den sista klädessektionen inte att antändas av enbart strålningsintensiteten 

från branden då denna maximalt uppnår 8 kW m
-2

 efter 250 sekunder. På grund av detta kommer inte 

vidare beräkningar att utföras. 

De olika bränderna i dagrummet uppfyller inte kravet att avståndet ska vara minst dubbelt så stort som 

diametern på branden och inga ytterligare beräkningar kan genomföras. 
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I.3 Jämförelse mellan de olika metoderna för strålningsberäkningar 
På grund av att kravet för att beräkna strålningsintensiteten från branden som en punktkälla inte 

uppfylldes i alla brandscenarier kommer en jämförelse endast att göras för patientrummet. I tabell I.14 

redovisas resultatet för de olika strålningsberäkningarna.  

Tabell I.14 Visar tid till antändning för möblerna i patientrummet för respektive strålningsberäknings metod.  

Objekt Tid till antändning med 

synfaktorberäkningar 

[s] 

Tid till antändning med branden 

som en punktkälla 

[s] 

Fåtölj 90 100 

Byrå 160 175 

Säng 160 175 

Tid till antändning för de två metoderna är ungefär densamma. Emellertid går det att utläsa att 

metoden med synfaktorberäkningar ger en snabbare tid till antändning. 

I.4 Beräkningar för syrebegränsning, när branden blir 

ventilationskontrollerad samt när övertändning uppstår 
För att beräkna hur länge syret i rummet räcker för de olika bränderna har ekvation I.9 använts. I 

denna ekvation förutsätts det att det inte finns några öppningar till rummet. Densiteten för luft har 

beräknats med ekvation I.10. Tabell I.15 visar indata för beräkningar av tid till övertändning och 

syrebegränsning. 

Tabell I.15 Indata för beräkningar av tid till övertändning och syrebegränsning. 

Parameter Beteckning Värde Enhet Källa 

Effektivt konduktivt 

värmeövergångstal 
        3.281 [kW m

-2
 K

-1
]  

Effektivt konduktivt 

värmeövergångstal 
         39.37 [kW m

-2
 K

-1
]  

Effektivt konduktivt 

värmeövergångstal 
          57.74 [kW m

-2
 K

-1
]  

Frigjort energi per massa syre K 13.1 [MJ kg
-1

] (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Luftens densitet       1.20 [kg m
-3

] Ekvation I.10 

Massandel syre i luft       0.08 [-] (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Materialegenskaper betong            2*10
6
 [kJ W m

-4
 K

-2
] (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Materialegenskaper gips         158.4*10
3 

[kJ W m
-4

 K
-2

]  

Materialegenskaper mineralull               3300 [kJ W m
-4

 K
-2

] (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Materialegenskaper tegel          9,3*10
5 

[kJ W m
-4

 K
-2

] (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Termisk diffusivitet, betong           5.7*10
-7 

[m
2 
s

-1
] (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Termisk genomträngningstid    9868 [s]  

Väggtjocklek   0.15 [m] Ritningar 

 

                     (Ekvation I.9, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 
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     (Ekvation I.10, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

 

Med ekvation I.11 går det att beräkna massflödet av luft som kommer in i de olika rummen. Vid en 

kombination av ekvation I.11, frigjord energi per massa syre och massandelen syre i luft erhålls 

ekvation I.12. Ekvation I.12 ger den effektutveckling som krävs för att branden ska bli 

ventilationskontrollerad. 

 

                   (Ekvation I.11, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

  
                                      (Ekvation I.12, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

 

För att beräkna vilken effektutveckling som krävs för att det ska bli en övertändning i rummet har 

ekvation I.13 använts. Där    har beräknats med ekvation I.14-17. Med ekvation I.14 kan den 

termiska genomträngningstiden räknas ut som behövs för att kunna avgöra om den sökta tiden 

kommer att överstiga eller understiga denna tid. Efter att genomträngningstiden har räknats ut kan det 

effektiva konduktiva värmeövergångstalet räknas ut för de olika väggarna.  

 

  
                    

   
    (Ekvation I.13, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

   
  

   
        (Ekvation I.14, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

    
   

 
               (Ekvation I.15, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

   
 

 
 

    

 
   

     (Ekvation I.16, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

   
  

  
 

     

 
 

  

  
 

     

 
             (Ekvation I.17, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

I tabell I.16 visas de olika dimensionerna på öppningarna som finns i de olika rummen. I 

patientrummet och tvättstugan finns det ett litet och ett stort fönster. Dagrummet och matsalen 

innehåller två stora fönster, två små fönster och fem fönster dagrum. Mellan dagrummet och matsalen 

finns det en öppning som är 2.7 meter hög och 3.1 meter bred. 

Tabell I.16 Dimensioner på de olika öppningarna. 

Objekt Höjd [m] Bredd [m] 

Litet fönster 1.130 0.215 

Stort fönster 1.130 1.420 

Dörr tvättstuga 2.050 1.250 

Öppning dagrum 2.250 5.675 

Dörr patientrum 2.050 1.150 

Fönster dagrum 1.130 0.870 
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I.4.1 Resultat för beräkningar av syrebegränsning, ventilationskontrollerad samt 

övertändning 

Tabellerna I.17-19 visar indata för beräkningarna för de olika brandscenarierna. Resultatet för 

effektutvecklingen vid övertändning och vid ventilationskontrollerad brand samt maximal frigjord 

energi presenteras också i tabellen. För att kunna beräkna effektutvecklingen vid övertändning måste 

en sökt tid definieras och i tabellen redovisas detta värde för 600 sekunder. I beräkningarna har tiden 

varierats för att se om övertändning skulle uppstå under de olika antändningstiderna som presenterades 

i kapitel I.1 för respektive objekt. I inget fall uppnåddes effektutvecklingen för övertändning. 

Tabell I.17 Visar indata för beräkningarna för patientrummet. Resultatet för effektutvecklingen vid 

övertändning och vid ventilationskontrollerad brand samt maximal frigjord energi presenteras i tabellen.  

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Area betong         25.88 [m
2
] 

Area tegel        7.467 [m
2
] 

Area vägg       27.21 [m
2
] 

Dimensionerad öppnings höjd    1.646 [m] 

Effektivt konduktivt värmeövergångstal           0.031 [kW m
-2

 K
-1

] 

Effektutveckling vid 

ventilationskontrollerad brand 

  
     2827 [kW] 

Effektutveckling vid övertändning   
   1933 [kW] 

Maximal frigjord energi      71.39 [MJ] 

Tid t 600 [s] 

Total inneslutningsarea minus 

öppningsarea 

   60.55 [m
2
] 

Öppningsarea    4.205 [m
2
] 

 

Tabell I.18 Visar indata för beräkningarna för tvättstugan. Resultatet för effektutvecklingen vid övertändning 

och vid ventilationskontrollerad brand samt maximal frigjord energi presenteras i tabellen. 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Area betong         40.30 [m
2
] 

Area tegel        6.927 [m
2
] 

Area vägg       39.69 [m
2
] 

Dimensionerad öppnings höjd    1.665 [m] 

Effektivt konduktivt värmeövergångstal           0.031 [kW m
-2

 K
-1

] 

Effektutveckling vid 

ventilationskontrollerad brand 

  
     2981 [kW] 

Effektutveckling vid övertändning   
   2394 [kW] 

Maximal frigjord energi      111.2 [MJ] 

Tid t 600 [s] 

Total inneslutningsarea minus 

öppningsarea 

   86.92 [m
2
] 

Öppningsarea    4.410 [m
2
] 
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Tabell I.19 Visar indata för beräkningarna för dagrummet. Resultatet för effektutvecklingen vid övertändning 

och vid ventilationskontrollerad brand samt maximal frigjord energi presenteras i tabellen. 

Parameter Beteckning Värde Enhet 

Area betong         168.8 [m
2
] 

Area tegel        28.9 [m
2
] 

Area vägg       75.0 [m
2
] 

Dimensionerad öppnings höjd    1.8 [m] 

Effektivt konduktivt värmeövergångstal           0.041 [kW m
-2

 K
-1

] 

Effektutveckling vid ventilationskontrollerad 

brand 

  
     15000 [kW] 

Effektutveckling vid övertändning   
   10900 [kW] 

Maximal frigjord energi      290 [MJ] 

Tid t 600 [s] 

Total inneslutningsarea minus öppningsarea    272.7 [m
2
] 

Öppningsarea    21.4 [m
2
] 
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Bilaga J – Indata till effektutvecklingar 
I denna bilaga presenteras den data till effektutvecklingarna som användes i de olika 

brandscenarierna. 

J.1 Data för brandscenario: Patientrum 
För att uppskatta effektutvecklingen för fåtöljerna som användes vid beräkningarna hämtades olika 

effektutvecklingskurvor för fåtöljer från Sveriges tekniska forskningsinstitut. Testerna för fåtöljerna 

har utförts under en möbelkonkalorimeter (CBUF) (Sveriges tekniska forskningsinstitut).  

 

Figur J.1 Effektutveckling för olika fåtöljer från SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut). Numren på de olika 

fåtöljerna är hämtade för respektive fåtölj som de är provade hos SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut). 

Utifrån figur J.1 har maximal effektutveckling samt tiden det tar att uppnå denna utlästs. Med hjälp av 

detta har tillväxthastigheten för varje soffa kunnat räknas ut, vilket åskådliggörs i tabell J.1. I tabell J.1 

visas också medelvärdet, standardavvikelsen och ett sammanlagt värde för alla fåtöljerna. Det 

sammanlagda värdet för alla fåtöljerna har räknats fram genom att addera en standardavvikelse till 

medelvärdet. Detta för att få ett värsta troligt scenario. 

Tabell J.1 Maximal effektutveckling samt tillväxthastighet för varje fåtölj vid olika tider. Även medelvärdet, 

standardavvikelsen samt det sammanlagda värdet för alla fåtöljerna visas. 

Fåtölj Tid 

[s] 

Maximal effektutveckling 

[kW] 

Tillväxthastighet 

[kW s
-2

] 

661 572 752 0.0023 

663 716 633 0.0012 

665 1460 584 0.0003 

668 240 797 0.0138 

674 396 964 0.0061 

703 252 855 0.0135 

716 204 797 0.0191 

700 1185 470 0.0003 

696 345 929 0.0078 

Medelvärde  754 0.0072 

Standardavvikelse  163 0.0069 

Sammanlagt värde  917 0.0141 
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Utgående från tabell J.1 har figur J.2 utformats. Avsvalningsfasen har approximerats efter de 

ursprungliga fåtöljerna i figur J.1. Arean under kurvan har även försökts anpassa till de ursprungliga 

fåtöljerna i figur J.1, det vill säga att arean under kurvan är ungefär lika stor. 

 

Figur J.2 Dimensionerad effektkurva för en fåtölj utifrån tabell J.1 och figur J.1. 

Byrån som användes vid beräkningarna har utgått från en byrå som testades av NIST ( 
National Institute of Standards and Technology), se figur J.3. 

 

Figur J.3 Effektutveckling för en byrå från NIST (National Institute of Standards and Technology). 

Utgående från figur J.3 har en ny effektkurva approximerats, se figur J.4. Arean under kurvan har även 

försökts anpassa till den ursprungliga byrån i figur J.3, det vill säga att arean under kurvan är ungefär 

lika stor. 
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Figur J.4 Dimensionerad effektkurva för en byrå utifrån figur J.3. 

Sängen som användes vid beräkningarna har utgått från två olika sängar som har testats utav Stefan 

Särdqvist i Initial Fires, se figur J.5. Eftersom inte tillräckligt med information har kunnat erhållas 

angående vilken typ av säng som används vid Tumba äldreboende har det valts att beräkna ett 

medelvärde mellan säng nummer 10 och 11 i figur J.5. 

 

Figur J.5 Effektutveckling för olika sängar från (Särdqvist, 1993). Säng nummer 10 är en sjukhussäng och säng 

nummer 11 är en förbättrad sjukhussäng. 

Utifrån figur J.5 har sängen i figur J.6 utformats. Arean under kurvan har även försökts anpassa till de 

ursprungliga sängarna i figur J.5, det vill säga att arean under kurvan är ungefär lika stor. 

 

Figur J.6 Dimensionerad effektkurva för en säng utifrån figur J.5. 
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J.2 Data för brandscenario: Tvättstuga 
För att uppskatta det brännbara materialet i tvättstugan approximerades materialet till fyra 

klädessektioner utgående från figur J.7. Figur J.9 har konstruerats genom att utgå från figur J.7 som är 

experimentellt framställd av National Research Council Canada. De har prövat att bränna en 

klädessektion vilken visas i figur J.8. Testerna är utförda i ett standardbrandrum (Bwalya, 2005). 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

Arean under kurvan har även försökts anpassa till de ursprungliga klädessektionerna i figur J.7, det vill 

säga att arean under kurvan är ungefär lika stor. 

 
Figur J.9 Dimensionerad effektkurva för en klädessektion utifrån figur J.7. 
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Figur J.7 Effektutveckling för “Clothing store 1” (Bwalya, 

2005). 

Figur J.8 Clothing store 1 (Bwalya, 2005). 
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J.3 Data för brandscenario: Dagrum 
För indata till fåtöljerna se patientrumsfallet. För att uppskatta effektutvecklingen för sofforna som 

användes vid beräkningarna hämtades olika effektutvecklingskurvor för soffor från Sveriges tekniska 

forskningsinstitut. Testerna för sofforna har utförts under en möbelkonkalorimeter (CBUF) (Sveriges 

tekniska forskningsinstitut).  

 

Figur J.10 Effektutveckling för olika soffor från SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut). Numren på de olika 

sofforna är hämtade för respektive soffa som de är provade hos SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut). 

Utifrån figur J.10 har maximal effektutveckling samt tiden det tar att uppnå denna utlästs. Med hjälp 

av detta har tillväxthastigheten för varje soffa kunnat räknas ut, vilket åskådliggörs i tabell J.2. I tabell 

J.2 visas också medelvärdet, standardavvikelsen och ett sammanlagt värde för alla sofforna. Det 

sammanlagda värdet för alla sofforna har räknats fram genom att addera en standardavvikelse till 

medelvärdet. Detta för att få ett värsta troligt scenario. 

Tabell J.2 Maximal effektutveckling samt tillväxthastighet för varje soffa vid olika tider. Även medelvärdet, 

standardavvikelsen samt det sammanlagda värdet för alla sofforna visas. 

Soffa Tid 

[s] 

Maximal effektutveckling 

[kW] 

Tillväxthastighet 

[kW s
-2

] 

657 144 2332 0.1125 

658 504 1360 0.0054 

659 148 2245 0.1025 

686 172 1842 0.0623 

707 462 1839 0.0086 

714 240 1440 0.0250 

Medelvärde  1843 0.0527 

Standardavvikelse  399 0.0471 

Sammanlagt värde  2242 0.0998 

 

Utgående från tabell J.2 har figur J.11 utformats. Avsvalningsfasen har approximerats efter de 

ursprungliga sofforna i figur J.10. Arean under kurvan har även försökts anpassa till de ursprungliga 

sofforna i figur J.10, det vill säga att arean under kurvan är ungefär lika stor. 
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Figur J.11 Dimensionerad effektkurva för en soffa utifrån tabell J.2 och figur J.10. 

Stolarna som användes vid beräkningarna är hämtade från experiment där ett par olika stolar har 

testats, se figur J.12. Testerna för stolarna har utförts under en möbel konkalorimeter (Natori, o.a., 

2006). 

 

Figur J.12 Effektutveckling för en stol från (Natori, o.a., 2006). 

Till beräkningarna har medelvärdeskurvan ur ovanstående figur valts, vilket visas i figur J.13. Den 

valdes på grund av att stolarna som finns på Tumba äldreboende har lite stoppning vilket innebär att 

effektutvecklingen inte är lika stor som om det hade varit mycket stoppning. 

 

Figur J.13 Dimensionerad effektkurva för en stol utifrån figur J.12. 
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För att kunna beräkna hur effektutvecklingen för ett bord ser ut konsulterades Göran Holmstedt. Enligt 

Göran Holmstedt är medeleffektutvecklingen ungefär 100 kW/m
2
 för ett träbord samt att maximal 

effektutveckling uppnås efter cirka två minuter. Pyrolysfronten i trä är cirka 1 mm/min per sida och i 

det dimensionerande brandscenariot antas det brinna från två sidor
14

. Detta ger en brinntid på sex 

minuter om man antar att bordskivan är 12 mm tjock. Den totala effektutvecklingskurvan visas i figur 

J.14, där bordet har antagits ha arean 2 m
2
. Arean antas representera ett soffbord med två tillhörande 

soffbord. 

 

Figur J.14 Dimensionerad effektkurva för ett bord. 

                                                           
14

 Professor Emeritus Göran Holmstedt, Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, LTH, 2010-02-22 
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Bilaga K – Verifiering 
I denna bilaga presenteras resultatet av verifieringarna för respektive brandscenario. 

K.1 Brandscenario – Patientrummet 
Simuleringen i CFAST simuleras endast i 540 sekunder till följd av problem med programmet. 

K.1.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS och CFAST 

I figur K.1 visas effektutvecklingskurvorna för både FDS och CFAST. Figuren visar att branden blir 

ventilationskontrollerad fortare i FDS än i CFAST. Att branden blir ventilationskontrollerad senare för 

CFAST beror främst på att en brand blir ventilationskontrollerad om andelen syre är 10 volymprocent 

medan i FDS är den 15 volymprocent.  

 

Figur K.1 Visar effektutvecklingen för FDS och CFAST. Simuleringen i CFAST simuleras endast i 540 sekunder. 

I tabell K.1 jämförs de resultat som erhålls vid brandsimuleringen i FDS med CFAST.  

Tabell K.1 Visar tiden till kritiska förhållanden för FDS och CFAST för olika positioner i korridoren på höjden 

1.7 meter. Simuleringen i CFAST simuleras endast i 540 sekunder. Strecken i tabellen visar att kritiska 

förhållanden inte uppstår under tiden som simuleras. 

  FDS Tid [s] CFAST Tid [s] 

Termoelementträd 1 Sikt 77 65 

 Koldioxidhalt 250 340 

 Temperatur 173 105 

Termoelementträd 6 Sikt 106 160 

 Koldioxidhalt 875 500 

 Temperatur 320 160 

Termoelementträd 10 Sikt 146 155 

 Koldioxidhalt 676 - 

 Temperatur 335 - 

 

Tabell K.1 visar att resultaten från FDS stämmer någorlunda bra för sikten med CFAST. För 

koldioxidhalten och temperaturen stämmer inte resultaten överens.  
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K.1.2 Tid till detektoraktivering i FDS och DetactQS 

För att jämföra detektorns aktiveringstid utförs en liknande beräkning i DetactQS. I tabell K.2 

presenteras resultatet för tid till detektoraktivering för FDS och DetactQS. I bilaga E och G visas 

indata för rökdetektorn. 

Tabell K.2 Rökdetektoraktivering i DetactQS och FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid DetactQS [s] Aktiveringstid FDS [s] 

Patientrum 0.0 21 23 

 1.35 34 24 

 

K.2 Brandscenario – Tvättstugan 

K.2.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS och CFAST 

I figur K.2 visas effektutvecklingskurvorna för både FDS och CFAST. 

 

Figur K.2 Visar effektutvecklingen för FDS och CFAST. 

Figuren visar att branden blir ventilationskontrollerad fortare i FDS än i CFAST. Att branden blir 

ventilationskontrollerad senare för CFAST beror främst på att en brand blir ventilationskontrollerad 

om andelen syre är 10 volymprocent medan i FDS är den 15 volymprocent.  
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I tabell K.3 genomförs en jämförelse med de resultat som erhålls vid brandsimuleringen i FDS med 

CFAST.  

Tabell K.3 Visar tiden till kritiska förhållanden för FDS och CFAST för olika positioner i korridoren på höjden 

1.7 meter. Strecken i tabellen visar att kritiska förhållanden inte uppstår under tiden som simuleras. 

  FDS Tid [s] CFAST Tid [s] 

Termoelementträd 1 Sikt 65 85 

 Koldioxidhalt 237 350 

 Temperatur 120 100 

Termoelementträd 6 Sikt 104 150 

 Koldioxidhalt - 530 

 Temperatur 366 150 

Termoelementträd 10 Sikt 146 150 

 Koldioxidhalt - 650 

 Temperatur 404 - 

Tabell K.3 visar att resultaten från FDS stämmer någorlunda bra för sikten med CFAST. För 

koldioxidhalten och temperaturen stämmer inte resultaten lika bra överens. I början av brandförloppet 

stämmer dock resultaten bättre. 

K.2.2 Tid till detektoraktivering i FDS och DetactQS 

För att jämföra detektorns aktiveringstid utförs en liknande beräkning i DetactQS. I tabell K.4 

presenteras resultatet för tid till detektoraktivering för FDS och DetactQS. I bilaga G visas indata för 

detektorn till DetactQS. 

Tabell K.4 Värmedetektoraktivering i DetactQS och FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid DetactQS [s] Aktiveringstid FDS [s] 

Tvättstuga 0.0 85 96 

 1.3 132 107 

 1.45 138 111 

K.3 Brandscenario – Dagrummet 

K.3.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS och CFAST 

I figur K.3 visas effektutvecklingskurvorna för både FDS och CFAST. Figuren visar att branden blir 

ventilationskontrollerad fortare i FDS än i CFAST.  

 

Figur K.3 Visar effektutvecklingen för FDS och CFAST. 
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I tabell K.5 genomförs en jämförelse med de resultat som erhålls vid brandsimuleringen i FDS med 

CFAST.  

Tabell K.5 Visar tiden till kritiska förhållanden för FDS och CFAST för olika positioner i korridoren. 

  FDS Tid [s] CFAST Tid [s] 

Termoelementträd 1 Sikt 73 90 

 Koldioxidhalt 180 265 

 Temperatur 127 130 

Termoelementträd 6 Sikt 48 60-70 

 Koldioxidhalt 165 210-260 

 Temperatur 104 65-85 

Termoelementträd 10 Sikt 74 100 

 Koldioxidhalt 216 300 

 Temperatur 153 130 

Tabell K.5 visar att resultaten från FDS stämmer någorlunda bra med CFAST. Generellt tar det längre 

tid för CFAST att uppnå kritiska förhållanden än för FDS. 

K.3.2 Tid till detektoraktivering i FDS och DetactQS 

För att jämföra detektorns aktiveringstid utförs en liknande beräkning i DetactQS. I tabell K.6 

presenteras resultatet för tid till detektoraktivering för FDS och DetactQS. I bilaga E och G visas 

indata för rökdetektorn. 

Tabell K.6 Rökdetektoraktivering i DetactQS och FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd [m] Aktiveringstid DetactQS [s] Aktiveringstid FDS [s] 

Dagrum 0.0 9 18 

 2.6 20 20 
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Bilaga L – Känslighetsanalys 
I denna bilaga presenteras resultatet av känslighetsanalyserna för respektive brandscenario. 

L.1 Brandscenario – Patientrummet 

L.1.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

Resultatet av effektutvecklingen visas i figur L.1. 

 
Figur L.1 Visar effektutvecklingen för de olika kurvorna i FDS. Resultat FDS är ursprungsscenariot och de 

andra resultatkurvorna är med ändring av nämnd parameter i känslighetsanalysen. 

Effektutvecklingskurvan vid förändring av tillväxthastigheten är nästan samma som det ursprungliga 

resultatet i FDS, bara att tillväxthastigheten är högre. För resultatet i FDS med ändring av antalet 

öppningar visar figuren att branden blir ventilationskontrollerad, fast inte lika snabbt. Enligt 

beräkningarna i bilaga I borde inte branden i simuleringen med ytterligare öppningar att bli 

ventilationskontrollerad. Detta kan bero på att korridoren utanför dagrummet är fullt med brandgaser 

när branden blir ventilationskontrollerad. Därmed strömmar brandgaser in i patientrummet istället för 

”frisk luft” som innehåller en mindre syrgaskoncentration.  

Tabell L.1 visar tiden till att kritiska förhållanden uppstår i korridoren. 

Tabell L.1 Visar tiden till kritiska förhållanden för termoelementträd 1, 6 och 10 på höjden 1.7 meter. 

Strecken i tabell visar att kritiska förhållanden inte uppstår under tiden som simuleras. 

  Tid FDS 

  

[s] 

Tid FDS med förändring 

av tillväxthastigheten 

[s] 

Tid FDS med förändring 

av antalet öppningar  

[s] 

Termoelementträd 1 Sikt 77 63 87 

 Koldioxidhalt 250 182 333 

 Temperatur 173 122 225 

Termoelementträd 6 Sikt 106 105 145 

 Koldioxidhalt 875 805 - 

 Temperatur 320 235 - 

Termoelementträd 10 Sikt 146 122 171 

 Koldioxidhalt 676 600 - 

 Temperatur 335 250 - 
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L.1.2 Tid till detektoraktivering i FDS 

Resultatet för tiden till rökdetektoraktivering redovisas i tabell L.2. 

Tabell L.2 Rökdetektoraktivering i FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd 

[m] 

Aktiveringstid FDS 

[s] 

Aktiveringstid FDS 

med variation av 

tillväxthastigheten 

[s] 

Aktiveringstid FDS 

med variation av 

antalet öppningar 

[s] 

Patientrum 0.0 23 19 23 

 1.35 24 19 23 

L.1.3 Tid till utrymning  

I ERM undersöks det hur den totala utrymningstiden påverkas om båda utrymningsvägarna kan 

användas. I tabell L.3 nedan visas resultatet av simuleringen. 

Tabell L.3 Visar utrymningstiden från ERM en och två utrymningsvägar samt skillnaden mellan dem. Fall A 

innebär att alla patienter är på sina rum och fall B är majoriteten i dagrummet.  

Fall En utrymningsväg [min] Två utrymningsvägar [min] Differens [min] 

Fall A:1 4.59 4.53 0.06 

Fall A:2 5.83 5.36 0.47 

Fall A:3 15.55 14.36 1.19 

Fall B:1 4.34 3.46 0.88 

Fall B:2 4.94 4.21 0.73 

Fall B:3 10.32 7.84 2.48 

L.2 Brandscenario – Dagrummet 

L.2.1 Tid till kritiska förhållanden i FDS 

Resultatet av effektutvecklingen visas i figur L.2. 

 

Figur L.2 Visar effektutvecklingen för de olika kurvorna i FDS. Resultat FDS är ursprungsscenariot och de 

andra resultatkurvorna är med ändring av nämnd parameter i känslighetsanalysen. Resultat FDS 

tillväxthastighet simuleras endast i 550 sekunder. 
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Effektutvecklingen för ändringen av soot-yield samt resultatet från FDS är nästan samma, dock 

uppvisar kurvan för soot-yield ett något lägre högsta värde. Soot-yield har antagligen ingen större 

påverkan på resultatet för effektutvecklingen. Detta beror nog istället på att FDS är dåligt på att 

uppskatta underventilerade bränder. För underventilerade bränder kan resultatet mellan olika 

simuleringar variera eftersom de ibland kan överstiga eller understiga ett värde vilket gör att branden 

blir ventilationskontrollerad.   

För resultatet i FDS med ändring av antalet öppningar visar figuren att branden blir 

ventilationskontrollerad, fast inte lika snabbt. Detta kan bero på att korridoren utanför dagrummet är 

fullt med brandgaser när branden blir ventilationskontrollerad. Effektutvecklingskurvan vid förändring 

av tillväxthastigheten är nästan samma som det ursprungliga resultatet i FDS, bara att 

tillväxthastigheten är lägre. 

Tabell L.4 nedan visar tiden till kritiska förhållanden uppstår i korridoren. 

Tabell L.4 Visar tiden till kritiska förhållanden för termoelementträd 1, 6 och 10 på höjden 1.7 meter.  

  Tid FDS 

 

 

[s] 

Tid FDS med 

förändring av 

soot-yield 

[s] 

Tid FDS med 

förändring av 

antalet öppningar 

[s] 

Tid FDS med 

förändring av 

tillväxthastigheten 

[s] 

Termoträd 1 Sikt 73 73 73 88 

 Koldioxidhalt 180 170 195 260 

 Temperatur 127 127 150 188 

Termoträd 6 Sikt 48 48 48 58 

 Koldioxidhalt 165 148 189 242 

 Temperatur 104 93 104 135 

Termoträd 10 Sikt 74 75 76 92 

 Koldioxidhalt 216 204 248 320 

 Temperatur 153 140 171 208 

L.2.2 Tid till detektoraktivering i FDS 

Resultatet för tiden till rökdetektoraktivering redovisas i tabell L.5. 

Tabell L.5 Rökdetektoraktivering i FDS vid olika radiella avstånd. 

Brand Radiellt avstånd 

[m] 

Aktiveringstid 

FDS 

[s] 

Aktiveringstid 

FDS med 

variation av 

soot-yield 

 [s] 

Aktiveringstid 

FDS med 

förändring av 

öppningar  

[s] 

Aktiveringstid 

FDS med 

variation av 

tillväxthastighet 

[s] 

Dagrum 0.0 18 18 17 21 

 2.6 20 20 20 24 
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L.2.3 Tid till utrymning 

I ERM undersöks det hur den totala utrymningstiden påverkas om båda utrymningsvägarna används. I 

tabell L.6 nedan visas resultatet av simuleringen. 

Tabell L.6 Visar utrymningstiden från ERM en och två utrymningsvägar samt skillnaden mellan dem. Fall A 

innebär att alla patienter är på sina rum och fall B är majoriteten i dagrummet.  

Fall En utrymningsväg [min] Två utrymningsvägar [min] Differens [min] 

Fall A:1 4.59 4.53 0.06 

Fall A:2 5.83 5.36 0.47 

Fall A:3 15.55 14.36 1.19 

Fall B:1 3.38 2.88 0.5 

Fall B:2 4 3.07 0.93 

Fall B:3 8.51 6.15 2.36 
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Bilaga M – PFS beräkningar 
Nedan presenteras indata för PFS beräkningar, förklaring av antaganden samt de resultat som 

erhållits från PFS. Beräkningar sker endast för patientrumsfallet. Ytterligare redovisas alla datafiler 

till PFS.  

M. 1 Indata till PFS 

M.1.1 Tilluftsdon och frånluftsdon 

Frånluftsdonet har ett flöde på 50 m
3
/h (14 l/s) vilket kan utläsas på ventilationsritningarna. Det saknas 

kunskap om tryckfallet i frånluftsdonet och därmed har ett standardtryck på 100 Pa valts. Detta värde 

är av mindre betydelse då det återbalanseras av frånluftskanalen där tryckfallet också sätts till 100 

Pa
15

. Tilluftsdonets egenskaper utläsas från en fläktkatalog (Svenska Fläktfabriken, 1977). Tilluftdonet 

är av typen CTJA 050-05. Genom att anta att 40 procent av spaltlängden är täckt som ett värsta fall fås 

vid flödet 14 l/s ett tryckfallet på 4.9 Pa.  

Då flödet är 14 l/s per rum ger det ett flöde på 28 l/s för de två rummen i den vertikala kanalen. 

M.1.2 Kanalsystem, trottelspjäll och ljuddämpare 

Motstånd finns, förutom i donen, i kanalsystemet, när systemet svänger och i ljuddämparen. För att 

beakta detta aktiveras detta i PFS. Ljuddämparen som bestod av en låda med mineralull approximeras 

som 6 stycken 90˚-svängar. Detta görs då mineralullen är uppsatt så att luften måste ta en omväg. I 

figur M.1 nedan åskådliggörs luftdämparen schematiskt. 

  
Figur M.1 En förenklad bild av ljuddämparen. 

Det vertikala kanalsystemet har en diameter på 200 millimeter och antas vara 4 meter långt mellan 

varje våning. Kanalen från det vertikala systemet till tilluftsdonet har en diameter på 100 millimeter 

och antas vara 3 meter långt. Diametrarna är tagna från ventilationsritningarna medan avstånden 

endast är uppskattningar.  

M.1.3 Läckage 

Läckaget kan delas in i dörrläckage och övrigt läckage genom bland annat väggar. Dörrarna på Tumba 

äldreboende var inte särskilt täta utan hade en springa på ungefär 1 centimeter. Om det antas att luften 

flödar ut med en hastighet på 1 m/s ger det ett dörrläckage på 10 l/s. Med ekvation M.1 nedan kan då 

tryckfallet vid utflödet beräknas som nedan. 

    
  

 
    

  

 
              (Ekvation M.1, (Karlsson & Quintiere, 2000)) 

På Tumba äldreboende finns både inåt och utåtöppnade dörrar. I de fall dörren öppnas utåt kommer 

brandtrycket att öppna dörren och därmed kommer brandtrycket begränsas avsevärt. Detta skulle även 

innebära helt förändrade förutsättningar för spridningen i ventilationen. På grund av detta har det valts 

att endast räkna med en dörr som öppnas in i rummet då det ger ett värsta fall. 

                                                           
15

 Professor Lars Jensen, Avdelning för installationsteknik, LTH, 2011-03-30 
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Normkravet för byggnaders tätheter är 0.8 l/sm
2
 vid en tryckskillnad på 50 Pa för bostäder men många 

byggnader är tätare än vad kravet kräver (Jensen). Utifrån detta, med åtanke på att Tumba äldreboende 

från början var ett sjukhus och samtal med professor Lars Jensen bestäms dock läckaget till 0.2 l/sm
2
. 

Därmed bestäms det övriga läckaget genom att multiplicera rummets omslutningsarea exkluderat golv 

och dörrarean med 0.2 l/sm
2
.   

M.2 Resultat från PFS 
Nedan i tabell M.1 presenteras resultatet från PFS. 

Tabell M.1 visar resultaten av PFS beräkningen för tre olika fall och olika brandflöden. 

 Brandflöde 

(l/s) 

Brandtryck 

(Pa) 

Inflöde i det andra 

rummet (l/s) 

Utflöde ur 

brandrummet (l/s) 

Fall 1: Endast tilluftsdon 0 0 14 -14 

 100 23.1 14.1 13.6 

 200 94.3 14.3 37.3 

 500 600.2 15.5 101.6 

 1000 2397.6 19 207.9 

 2000 9544.3 28.6 421.7 

Fall 2: Tilluftsdon och 

trottelspjäll1 

0 0 14.1 -14 

 100 31.5 14.2 1.2 

 200 113.5 14.2 22.4 

 500 716 14.4 65.4 

 1000 2868.3 15 133.9 

 2000 11466 17.3 270.2 

Fall 3: Tilluftsdon och 

trottelspjäll2 

0 0 14 -14 

 100 41 14 -11.1 

 200 135.9 14 6.5 

 500 819.8 14 35.3 

 1000 3275.1 14.1 74.6 

 2000 13096 14.3 151.4 

M.3 Beräkning av utspädningsfaktorn U 
Genom vetskap om brandflödet och flödet till nästa rum samt med hjälp av ekvationerna M.2-4 nedan 

kan utspädningsfaktorn beräknas. 

      
 

  
         (Ekvation M.2, (Jensen, 2009)) 

     
      

      
    (Ekvation M.3, (Jensen, 2009)) 

                           
  

  
 

  

      
 (Ekvation M.4, (Jensen, 2009)) 

Som ekvation M.3 ovan visar beror    på temperaturen vilket innebär desto högre brandgastemperatur 

desto högre blir   . Dock sprids inte brandgaserna innan de uppnått ungefär 300 ˚C och därmed väljs 

   till 0.5.  
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M.4 Indatafil i PFS 
Nedan redovisas indatafiler i PFS för normalfallet och ett av brandfallen. 

M.4.1 Normalfallet (ingen brand) 
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M.4.2 Brandfall 2: Tilluftsdon och trottelspjäll med tryckfall på 20 Pa

 


