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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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Abstract  

The purpose of this report is to evaluate the current fire hazards and evacuation safety on board the M/S 

Hansa in Helsingborg. The report is a part of the course, VBR054, Fire safety evaluation. The main goal 

of this report is to study the safety of people evacuating the building, therefore damage to property and 

structural stability has not been evaluated. M/S Hansa was originally built as a passenger ship but was 

recently re-built to become a restaurant and club. M/S Hansa is moored permanently in the harbour in 

Helsingborg and is now considered a building. To evaluate the evacuation safety on board, three different 

fire scenarios were identified and simulated using hand calculations, CFAST and FDS. The result of these 

simulations resulted in a number of suggested improvements. These improvements were also simulated 

and resulted in a list of improvements to be carried out to able to complete a satisfying evacuation.  
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Sammanfattning 
Denna rapport är en del av examinationen i kursen Brandteknisk riskvärdering, VBR054, på Lunds 

Tekniska Högskola vårterminen 2011. Syfte och mål för kursen och rapporten är att knyta samman de 

tidigare insamlade kunskaperna under brandingenjörsprogrammets tre första utbildningsår. Detta genom 

att utvärdera personsäkerheten vid brand i ett befintligt objekt.  

Det objektet som denna rapport behandlar är M/S Hansa, ett fartyg som byggts om till restaurang, 

konferens- och festlokal. Byggnaden är uppdelad i fyra halvplan med underliggande maskinrum och ett 

soldäck på taket. M/S Hansa har idag ett maximalt personantal ombord på 210 stycken.  

För att utvärdera brandsäkerheten ombord genomfördes en grovanalys där troliga och mindre troliga 

brandscenarier kopplades ihop med en förväntad konsekvens. Av dessa togs tre dimensionerande 

brandscenarier fram: brand i foajé, brand i kök och brand i festlokal, vilka anses täcka in så många 

tänkbara bränder som möjligt. De tre brandscenarierna har analyserats, simulerats och beräkningar har 

utförts med syfte att utvärdera hur lång tid som finns tillgänglig för säker utrymning av lokalerna, d.v.s. att 

personerna hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Definition av kritiska förhållanden som 

rapporten har följt är de som anges i Boverkets regelsamling för byggande, BBR (Boverket, 2008). 

Tid för utrymning för M/S Hansa togs fram dels genom simulering i datorprogrammet Simulex samt med 

handberäkningar och litteraturstudier. Utrymningstiden jämfördes med tid till kritiska förhållanden och 

från simuleringar kunde det utläsas att M/S Hansa inte uppfyller kravet på tillfredställande utrymning i sitt 

nuvarande skick. Med tillfredsställande utrymning används kriterierna i BBR, d.v.s. fullständig utrymning 

innan personer utsätts för kritiska förhållanden (Boverket, 2008). 

För att öka tiden till kritiska förhållanden och minska utrymningstiden togs ett antal åtgärdsförslag fram. 

Effekterna av åtgärderna kontrollerades och för att klara fullständig utrymning skall följande åtgärder 

genomföras: 

- Evakuera brandgaser i festlokalen 

- Strömbrytare kopplad till landgång 

- Ny brandcellsgräns mellan foajé och restaurang 

- Automatisk dörrstängning i brandcellsgräns 

- Åtgärder för maskinrum 

- Lätt öppningsbara dörrar och fönster 

- Avstängning av musik och installation av larmdon i festlokal 

- Omplacering av utrymningsskyltar 

- Upprätta systematiskt brandskyddsarbete, SBA 

Om dessa åtgärder genomförs anser rapportskrivarna att M/S Hansa uppfyller kravet enligt BBR om 

fullständig utrymning.  
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Nomenklatur 
  Tillväxthastighetskonstant   [kW/s2] 
   Emissivitet   [-] 
   Synfaktor   [-] 

    Luftens densitet  [kg/m3] 

    Brandgasernas densitet   [kg/m3] 

   Stefan-Boltzmans konstant (5,67   10-8) [W/m2*K4] 

  Förbränningseffektivitet   [-] 
A Area    [m2] 
A0 Öppningsarea    [m2] 
AT Omslutningsarea exkl. öppningar  [m2] 
B Öppningens bredd   [m] 
cp  Luftens specifika värmekapacitet [J/kg*K] 
D Flambasens diameter  [m] 
D0 Rökpotential   [-] 
DL Optisk densitet per meter  [m-1] 
f Personflöde genom dörröppning  [pers/m*s] 
H  Takhöjd   [m] 
H0 Öppningens höjd   [m] 
Hc Förbränningsvärmet  [MJ/kg] 
hk Konvektivt värmeövergångstal [W/m2*K] 
k Konstant   [-] 
L Gångavstånd    [m] 
L Medelflamhöjd   [m] 
m Bränslets massa  [kg] 

 ̇  Massflöde gas   [kg/s] 

 ̇  Massavbrinningshastighet  [kg/s] 
N Antal personer   [-] 
n Tillväxthastighetsexponent  [-] 
P Perimeterlängd   [m] 

  Energimängd    [kJ] 

 ̇ Effektutveckling   [kW] 

 ̇  Infallande strålningsintensitet  [kW/m2] 
R Avstånd från flamma  [m] 

   Strålningsandel   [-] 
S  Golvarea   [m2] 

   Flamtemperatur  [K] 

    Luftens temperatur   [K] 
tD Passagetid genom en dörröppning  [s] 

    Brandgasernas temperatur  [K] 

tG Gångtid    [s] 
v Gånghastighet    [m/s] 
V  Utrymmets volym  [m3] 
z Brandgaslagrets höjd  [m] 
z’ Brandgaslagrets tjocklek  [m] 
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Akronymer 

AFS  Arbetsmiljöverkets författningssamling 

BTR  Brandteknisk Riskvärdering 

BBR  Boverkets Byggregler 

CFAST  Consolidated model of fire growth and smoke transport 

CAD  Computer Aided Design 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

FDS  Fire Dynamics Simulator 

ISO  International Organization for Standardization  

LES  Large Eddy Simulation 

LSO  Lag om Skydd mot olyckor 

NIST  National Institute of Standards and Technology 

NRC  National Research Council Canada 

MQH   McCaffrey, Quintiere och Harkleroad 

MSB  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

OVK  Obligatorisk ventilationskontroll 

PVC  Polyvinylklorid 

PUR  Polyuretan 

RTI  Response Time Index 

SBA  Systematiskt Brandskyddsarbete 

SFS  Svensk Författningssamling 

SFPE  Society of Fire Protection Engineers 

SRVFS  Statens Räddningsverks författningssamling 

UTC  A United Technologies Company   

VTT  Technical Research Center of Finland  

 

Terminologi 

Akter  Längst bak ifrån båtens huvudsakliga färdriktning 

Babord  Vänstersida sett mot fören 

För  Längst fram i båtens huvudsakliga färdriktning 

Styrbord  Högersida sett mot fören 
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1 INLEDNING 
I följande kapitel presenteras syfte, mål och använd metod samt avgränsningar och begränsningar i rapporten.  

Denna rapport är en utvärdering av personsäkerheten i byggnaden M/S Hansa i Helsingborg. Rapporten 

är en projektuppgift som utgör huvuddelen i kursen Brandteknisk riskvärdering, VBR054, som ges på 

Lunds Tekniska Högskola vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering. Under kursens gång, vid 

sidan av projektuppgiften, genomförs även föreläsningar i ämnen som berör utrymning, ventilation, 

regelverk och lagar samt brandscenarier. Uppgiften genomförs som grupparbete. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med kursen i allmänhet, och med rapporten i synnerhet, är att sammanfoga kunskaper från denna 

kurs och tidigare kurser på brandingenjörsprogrammet. Syftet är även att få förståelse för hur kunskaperna 

kan användas för att bedöma personsäkerheten i ett byggnadsverk vid händelse av brand. Dessutom är 

syftet att förbättra ingenjörsmässigheten hos gruppen och förmågan att bygga och analysera modeller samt 

att visa förmåga till grupparbete och samverkan i grupp. 

Ett av kursmålen är ”att kunna 

genomföra en omfattande skriftlig 

värdering av personsäkerheten vid brand 

i ett verkligt objekt”. Den här gruppens 

uppgift går ut på att genomföra en 

värdering av säkerhetsnivån på M/S 

Hansa och ge förslag till åtgärder skall 

och bör genomföras.  

1.2 Metod 
Det finns olika metoder för hur en 

analytisk utvärdering av säkerhetsnivån i 

ett byggnadsobjekt kan genomföras. I 

denna rapport har flödesschemat i 

figuren nedan följts vilket också 

återspeglas i rapportens struktur. 

Parallellt med simuleringar och 

beräkningar har litteratur studerats för 

att få bättre förståelse för brandskydd i 

byggnader, utrymningsförlopp, 

simuleringsprogrammens begränsningar 

m.m. Bland annat har regelverk och 

lagar, användarmanualer, tidigare BTR -

rapporter och andra rapporter i ämnet 

studerats.   

Arbetet inleddes med ett platsbesök med möjlighet att utvärdera det befintliga brandskyddet och 

utrymningsmöjligheter.   

Figur 1. Arbetsgång under brandteknisk riskvärdering 
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Val av brandscenarier 

För att bestämma dimensionerande brandscenarier gjordes en grovanalys med tillhörande bedömning av 

sannolikhet och konsekvens vilket resulterade i en riskmatris. Utifrån bedömning av bland annat 

genomfört platsbesök, statistik, verksamhet och riskmatrisen bestämdes dimensionerande brandscenarier.   

Val av effektutvecklingskurvor 

För att bestämma dimensionerande bränder användes litteratur, gjorda försök på liknande scenarier, 

tidigare kunskaper inom ämnet samt egna bedömningar. Utifrån inhämtade kunskaper approximerades en 

effektutveckling för varje scenario och tiden tills dess att den uppnås. Därefter beskrevs brandens tillväxt 

som  ̇ =  tn.   

Framtagning av tkritisk 

För att bestämma tid tills dess att kritiska förhållanden uppstod, tkritisk, i lokalerna simulerades 

brandscenarierna i datorprogrammet FDS, Fire Dynamics Simulator. Uppmätta värden och tider 

studerades utifrån definitionen av kritiska förhållanden. För att undersöka rimligheten i de beräknade 

tiderna utfördes även handberäkningar och simuleringar i datorprogrammet CFAST, Consolidated Model 

of Fire and Smoke Transport.  

Framtagning av tutrymning 

För att bestämma utrymningstiden, tutrymning, användes en stimuli-responsmodell som beskriver 

utrymningsförloppet i tre faser. Utrymningstiden definieras som summan varseblivnings-, förberedelse- 

och förflyttningstiden, d.v.s. t utrymning= tvarseblivning + tförberedelse + tförflyttning. Varseblivnings- och 

förberedelsetiden togs fram genom litteraturstudier, egna bedömningar samt genom att 

utrymningsförloppet av en riktig nattklubbsbrand studerades. Förflyttningstiden togs fram genom 

simuleringar i datorprogrammet Simulex.  

Metod för utvärdering av personsäkerhet 

För att utvärdera personsäkerheten på M/S Hansa jämfördes tiden för att utrymma byggnaden, ttrymning, 

med tiden till kritiska förhållanden, tkritisk. I de fall den beräknade marginalen tkritisk- tutrymning är större än 

noll är säkerhetsnivån tillräcklig. I de fall marginalen är negativ krävs åtgärder. Definition av kritiska 

förhållanden finns i kapitel 4.1. 

Hantering av osäkerheter 

För att hantera de osäkerheter som uppstod i samband med riskbedömningar och analytiska värderingar 

ansattes utrymningstiden samt tid till kritiska förhållanden som fördelningar istället för enskilda värden. 

Datorprogrammet @Risk användes för simulera tänkbara utfall utifrån ansatta fördelningar. Resultatet 

blev en fördelning över säkerhetsmarginalen där andelen med positiv respektive negativ marginal gick att 

utläsa. Marginalen skall vara positiv i samtliga fall för att anses som tillfredsställande.  
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Prioritering av åtgärder 

Åtgärderna delades upp som skall och bör. Skallkraven baserades på analytisk dimensionering och skall 

genomföras för att uppnå funktionskraven i BBR och på så sätt uppnå tillfredställande utrymning. 

Böråtgärder är sådana åtgärder som rekommenderas för att ytterligare höja säkerhetsnivån. Simuleringar 

och beräkningar användes för att utreda om funktionskraven var tillräckliga eller om ytterligare åtgärder 

skall genomföras. Böråtgärder baserades på författarnas observationer från platsbesök och egna 

bedömningar av vad som kan höja säkerhetsnivån.  

1.3 Avgränsningar och begränsningar 
Denna rapport behandlar i huvudsak personsäkerheten och lägger därmed ingen större vikt vid 

ekonomiska och materiella skador på objektet eller påverkan på miljön. Dessutom antas att objektets 

hållfasthet är så hög att den klarar hela det dimensionerande brandförloppet i varje scenario.  

Endast ett platsbesök genomfördes och ses som en begränsning då ett första besök ofta ger en inblick i 

vad som behövs titta mer på vid nästa besök. Brister i befintlig dokumentation av material i ytskikt och 

ventilationsritningar har lett till förenklingar och antaganden.  
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2 OBJEKTSBESKRIVNING 
I följande kapitel ges en allmän beskrivning av objektet samt en mer detaljerad beskrivning av de olika våningsplanen. 

2.1 Historik 
M/S Hansa byggdes 1969 av Lindstøls Skips & Batbyg A/S, Risør, Norge och levererades till Rederiet 

Hansa Linien A/S, Sønderborg, Danmark. Från början var hon byggd för att transportera 390 passagerare 

och trafikerade under åren fram till 1989 vattnen i och kring tyska hamnar. Under några av de följande 

åren sattes hon in i trafik i den grekiska övärlden. Senare stationerades hon återigen i Tyskland och 

Hamburg för att slutligen, år 2005, säljas till Rederi AB Sundscharter, Helsingborg. 2005 bytte hon namn 

till Harmony AF och renoverades i syfte att användas som byggnad och inte fartyg. År 2010 genomgick 

båten en ny renovering i samband med nya ägare i syfte att användas som restaurang, konferens- och 

festlokal. I samband med detta återfick hon sitt ursprungliga namn M/S Hansa (Fakta om Fartyg, 2005). 

2.2 Lokaler 
M/S Hansa är idag att betrakta som en byggnad då hon ligger stationärt till kaj i fastigheten Gamla staden 

1:1 i Helsingborg. Byggnaden är uppdelad i fyra halvplan med underliggande maskinrum och ett soldäck.  

 

Figur 2. M/S Hansa sedd från kaj vid platsbesök. (Privat) 
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De fyra halvplanen är, nerifrån och upp, festlokal, kök och foajé, restaurangdel samt övre bar och brygga.  

Landgångarna är placerade i aktern respektive midskepps. Den aktre landgången leder till akterdäck på 

andra våningsplanet där restaurang och övre bar finns. Landgången midskepps är huvudingång och leder 

in till foajén som ligger på samma plan som festlokal och kök.  

 

Figur 3. Översiktsritningar av M/S Hansa. Stora röda pilar beskriver lokalernas placering. Små gröna pilarna beskriver 
utrymningsvägarna. 
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2.2.1 Första halvplanet: Festlokal 
På detta halvplan, det nedersta, bedrivs oftast olika former av spelningar, en del med sittande publik och 

andra med stående. Klubbar såsom ”Rockbåten” och föreningen ”Gladjazzens Vänner” använder lokalen 

för sina evenemang. Lokalen har längst akterut en yta avsedd som scen och en del spotlightlampor 

monterade i taket riktade mot denna. På babordssida i aktern finns också en trappa upp till akterdäck som 

är tänkt att fungera som nödutgång. I lokalen finns 

även innan trapporna upp till foajén en bar med 

öltappar och kylskåp för olika drycker. Vid trappan 

på styrbords sida hittas även ett utrymme som 

används som garderob och även en manlucka ner 

till maskinrummet. Golvet i utrymmet är täckt av 

heltäckningsmatta förutom vid scenen där det är 

parkettliknande golv. Väggarna består, enligt vad 

som observerades på platsbesöket, av en blandning 

av tapet och trädetaljer med bakomliggande 

stålplåt. Taket består i mitten av plåt och ut till 

kanterna finns luckor av trä där flytvästar av frigolit 

finns förvarade. 

 

2.2.2 Andra halvplanet: Foajé och kök 
På detta, det andra halvplanet, finns huvudentrén med tillhörande foajé samt kök. Genom en trappa i 

köket kommer man ner till diskutrymmet. I köket tillagas maten som restaurangen serverar. Köket har en 

egen nödutgång genom en lucka i fören samt via svängdörrar ut i foajén. I köket är utrustningen och 

skåpen främst tillverkade i rostfritt stål och golvet består av en plastmatta.  

I foajén finns som nämnts en ingång midskepps från den mot kaj uträckta landgången. Inne i foajén finns 

en liten upphöjning på vilken en soffa i dagsläget står placerad. Taket är utfört i samma trämaterial som i 

festlokalen. Även väggarna antas vara utförda i samma material som festlokalen. 

Figur 5. Foajé samt kök. (Privat) 

Figur 4. Festlokal sedd från styrbordssida, nära 
utgången till foajén (Privat) 
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2.2.3 Tredje halvplanet: 

Restaurangdel 
I restaurangdelen, som ligger på båtens tredje halvplan, 

finns som namnet antyder huvuddelen av de bord och 

stolar som används vid matservering. I denna avdelning 

finns både fasta och en del flyttbara bord. Sammanlagt 

finns sittplatser för 51 personer i lokalen. Längst 

akterut finns två dörrar ut till ett litet akterdäck. Från 

akterdäck leder en trappa upp till soldäck. I 

restaurangdelen är det mesta av inredningen, inklusive 

borden, i trä. Väggarna är täckta av tapet eller 

trädetaljer i vissa fall fästa direkt på plåtväggarna. 

Golvet är av parkett.  

 

2.2.4 Fjärde halvplanet: Övre bar och brygga 
Detta, det översta halvplanet, ligger i fören på båten och innehåller två stycken skilda utrymmen. Det 

första som nås med en av två trappor från restaurangdelen är en bar. Baren är främst avsedd för stående 

gäster, det finns ett fåtal barstolar för sittande gäster. I baren finns ett antal öltappar samt kylar för kylda 

drycker. Från denna del leder även en trappa upp till soldäck. Längst föröver ligger bryggan och denna är 

avskild från övriga utrymmen med en låst dörr. På bryggan finns mycket av den ursprungliga elektroniken 

kvar, dock är den inte inkopplad. I detta utrymme finns 

även brandlarmscentralen. 

  

Figur 6. Restaurangdelen, babordssida. (Privat) 

Figur 7. Brandlarmscentral på bryggan. (Privat) 
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2.2.5 Maskinrum 
I maskinrummet finns båtens elcentral, vattenpåfyllning samt även en del lagringsutrymme. Maskinerna i 

båten renoverades 1996. I skrivande stund används dock inte motorerna. 

2.2.6 Soldäck 
På soldäck finns bord och bänkar för att kunna avnjuta en måltid eller en kall dryck i friska luften. 

Sittplatser finns för cirka 40-50 personer. I Figur 9 syns soldäcket samt del av ventilationssystemet med 

luftintag i form av ”svampar”. 

 

 

Figur 9. Soldäck med plats för sittande och stående gäster. I bakgrunden syns in- och uttag till ventilationssystemet. 
(Privat)  

Figur 8. Maskinrum med elcentral. (Privat) 
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2.3 Verksamhet 
M/S Hansa marknadsförs som en restaurang och konferens- festlokal. Under veckodagar hålls 

lunchservering mellan 11:30 och 15. Under torsdagar och fredagar så erbjuds även afterwork mellan 16 

och 19. Det går även att boka lokalerna och restaurangen för andra evenemang. Vid sådana evenemang 

erbjuds möjlighet till alkoholförsäljning.  

M/S Hansa inhyser en del återkommande evenemang. Bland annat Rockbåten som är en rockklubb där 

livemusik och alkoholförsäljning erbjuds från klockan 19 till 03. Föreningen Gladjazzens vänner brukar 

också lokalerna. Enligt befintlig brandskyddsdokumentation (Martinsson, 2010) specificeras maximalt 

antal personer per lokal, se Tabell 1. Maximalt antal tillåtna personer på M/S Hansa är satt till 210 

personer, detta betyder att maximala antalet personer per lokal inte kan utnyttjas på samma gång. 

Tabell 1. Enligt brandskyddsdokumentation specificerat maximalt personantal i respektive lokal dock maximalt 210 
personer totalt (Martinsson, 2010). 

Lokal Verksamhet Max antal personer 

Källare Maskinrum och lager 2 
Festlokal Restaurang, bar, scen 120 
Kök Kök 4 
Restaurang samt övre bar Restaurang samt bar 120 
Soldäck/terrass Uteservering 90 
 

2.4 Ventilation 
Informationen kring M/S Hansas luftbehandlingssystem är knapphändig. Den information som finns 

tillgänglig är ett besiktningsprotokoll på genomförd obligatorisk ventilationskontroll, OVK, samt det som 

visuellt besiktigades under platsbesöket i februari 2011. OVK-protokollet är upprättat 2006 i samband 

med ombyggnad av båten 2005 (Lindbergs Ventilation AB, 2006). 

Enligt OVK:n är luftbehandlingssystemet på M/S Hansa uppbyggt av sex separata system. Två är 

tilluftssystem och fyra är frånluftsystem. Restaurangdelen samt övre baren nyttjar tilluftssystemen. Denna 

luft går sedan som överluft till övriga utrymmen och frånluftsystem suger luft från festlokalen, foajén och 

köket.  

För restaurangdelen och övre bar sker ventilationen med tilluft via fläktar på taket, så kallade ”svampar”, 

som suger in luft och blåser ut det ovanför fönster i lokalen. Dessa kan ses i Figur 9. Flödet på dessa 

fläktar är inte känt. 

För festlokalen, foajén och köket sker ventilationen med frånluftssystem. Köket har ett extra 

ventilationssystem som är i drift vid matlagning. Frånluftskanalerna är placerade på taket men under 

platsbesöket undersöktes inte ventilationskanalerna noggrannare eftersom utrymmena var svårtillgängliga 

samt hade dåligt märkta ventilationskanaler vilket medförde att alla inte hittades, se Figur 10.  

Tabellen nedan är upprättad utifrån besiktningsprotokoll daterat 2006-02-07 (Lindbergs Ventilation AB, 

2006). I protokollet framgår att filter är smutsiga i system LP-I, LP-II och LP-III vilka skall åtgärdas innan 

nästa OVK. Eftersom både tilluft och frånluft finns i objektet skall OVK genomföras vart tredje år, vilket 

gör att en ny OVK borde ha genomförts under 2009.  
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Tabell 2. Ventilationssystemets uppbyggnad 

  

Betjänad lokal Typ av system Driftstid Systemnummer Placering 

Salong bak 
(restaurangdel) 

Tilluft Kontinuerlig LP-I, LP-II Tak 

Salong fram, 
kiosk (övre bar) 

Tilluft Kontinuerlig LP-III Tak 

Salonger, bak 
(festlokal) 

Frånluft Kontinuerlig LP 1-3 Tak 

Frontsalong 
m.m. (foajé) 

Frånluft Kontinuerlig LP 4 Tak 

Kök m.m. Frånluft Kontinuerlig LP 5 Tak 
Kök  Frånluft Vid matlagning LP 6 Tak 

Figur 10. Ventilationskanaler i svårtillgängligt utrymme 
(Privat) 
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3 REGELVERK OCH BEFINTLIGT BRANDSKYDD 
I följande kapitel redogörs för det befintliga brandskyddet, dess utformning och förutsättning. Detta för att undersöka om 

objektet uppfyller kraven för förenklad dimensionering enligt BBR.  

M/S Hansa har tidigare varit klassat som fartyg och då gäller särskilda regelverk för brandskyddet och 

säkerheten ombord (Transportstyrelsen, 2011). I dagsläget är M/S Hansa att betrakta som en byggnad och 

skall därmed följa kraven för brandskydd enligt avsnitt 5 i Boverkets regelsamling för byggande, tillika BFS 

1993:57, även kallad BBR (Boverket, 2008). Den senaste versionen av BBR, från 2008, används i denna 

rapport på grund av att en större ombyggnation gjordes under 2010 och detta antas i stor omfattning 

påverkat verksamheten. Dimensionering av brandskyddet kan ske genom att följa alla krav i BBR:s avsnitt 

5 fullt ut och därmed uppnå en lägsta nivå på hur brandskyddet ska utformas. Brandskyddet får designas 

på annat sätt än vad som föreskrivs i BBR men ska då verifieras med en så kallad analytisk dimensionering 

som visar att byggnadens totala brandskydd inte blir svagare än om samtliga aktuella krav uppfyllts. En 

analytisk dimensionering kan bestå av beräkningar, simuleringar, objektsspecifika försök och liknande 

metoder. Oavsett på vilket sätt brandskyddet utformas skall en brandskyddsdokumentation upprättas. I 

dokumentationen skall det framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets 

utformning. 

3.1 Brandteknisk klass 
Enligt den relationshandling som finns upprättad motsvarar M/S Hansa en byggnad i brandteknisk klass 

Br2 (Martinsson, 2010). Den betraktas som en tvåvåningsbyggnad med källare och terrass på tak. Utifrån 

vilken brandteknisk klass som byggnaden uppförs i så ställs olika krav på bland annat ytskikt, typ av larm 

och skydd mot brandspridning. 

3.2 Brandceller 
En byggnad kan, bland annat beroende på verksamhet, brandbelastning och storlek, delas in i olika 

brandceller. Med brandcell menas ett utrymme som ska stå emot och förhindra brand- och 

brandgasspridning till andra delar av byggnaden under den av BBR föreskrivna tiden. En brandcell ska 

vara avgränsad från byggnaden genom väggar och bjälklag så att personer i intilliggande brandceller eller 

byggnader ska skyddas under tiden och därmed kunna utrymma under säkra former. 

Brandcellsindelningen på M/S Hansa tas ifrån brandskyddsdokumentation (Martinsson, 2010) och visas i 

Tabell 3 nedan. Se även Bilaga I: Ritningar för indelning av brandcellsgränser. 

Tabell 3 Brandcellsindelning på M/S Hansa 

Lokal Kommentar 

Kök + diskutrymme Brandcellen går över två våningsplan 
Maskinrum  Egen brandcell 
Festlokal  Egen brandcell 
Restaurangdel + övre bar + foajé  Brandcellen går över tre halvplan 

  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

12 

 

3.2.1 Skydd mot brand- och brandgasspridning inom brandceller 
Ytskikt och beklädnad på väggar, golv och tak har olika krav på brandskydd beroende på om det är en 

utrymningsväg eller annan typ av lokal. Indelning görs för brännbart och obrännbart material ihop med en 

kombination av tillåten mängd brandgaser och droppar som ytskiktet får avge. Nedan förtydligas 

klassbeteckningarna samt kraven för M/S Hansa. 

A1 och A2 anger obrännbart material. B, C, D och E är betäckningar för brännbart material. Ytskikt har 

klass I, II och III. A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon annan klass. E är lägsta 

kravet och kan endast kombineras med d2. A2, B, C och D kombineras alltid med en tilläggsklass för 

brandgaser och droppar.  Brandgaser betecknas s1, s2 eller s3 där s1 tillåter en begränsad mängd 

brandgaser. Droppar betecknas d0, d1, d2 där d0 anger att droppar ej får avges från materialet (Boverket, 

2008). Exempel på material redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Ytskiktsklasser (ISOVER, 2011). 

Ytskiktsklass Exempel 

A1/A2 Mineralull, gipsskiva 
B Målad gipsskiva 
C Gipsskiva med papperstapet 
D Trä 
K Tändskyddande beklädnad 
 

För ytskikt inom brandceller i en Br2-byggnad bör takytor ha ytskikt av lägst klass C-s2, d0, fäst på 

material av A2-s1, d0 eller på tändskyddad beklädnad, klass K210/B-s1, d0. Väggytor bör ha ytskikt av 

lägst klass D-s2, d0 (Boverket, 2008). 

I utrymningsvägar ska takytor och invändiga väggytor ha ytskikt av klass B-s1, d0. Ytskiktet ska fästas på 

material i klass A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0, s.k. tändskyddande beklädnad (Boverket, 

2008). 

M/S Hansa har tapet på väggarna fäst på okänt underlag, troligtvis stål. Under platsbesöket var det svårt 

att uppskatta om ytskiktet klarar kravet för BBR. Största delen av taket är täckt av plåtpanel men även 

luckor med räddningsvästar är placerade i taket. Luckorna är av trä och flytvästarna av gammal modell 

gjorda av frigolit, se Figur 11. Detta material uppfyller ej ytskiktskravet.

 

Figur 11. Flytvästförvaring i taket av festlokalen (Privat) 
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3.2.2 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 
För en Br2-byggnad gäller att byggnadsdelar som skiljer brandceller åt skall vara utförda i brandteknisk 

klass EI 30, vilket betyder att de ska stå emot en brand i minst 30 minuter med avseende på isolering och 

integritet, d.v.s. skydda mot brandgaser och värme. Den bärande konstruktionen skall klara brand i 30 

minuter, kravet är R 30, där R står för bärande (Boverket, 2008).  

Byggnaden antas vara utförd i stålplåt. Vid objektsbesöket var det svårt att kontrollera hur konstruktionen 

var uppbyggd. Normalt behöver en stålregel förstärkas med gips och/eller glasull för att klara kravet EI 

30. Detta har dock inte kunnat kontrolleras men det antas att M/S Hansa uppfyller kravet eftersom den 

tidigare använts som fartyg och även då haft krav på bärighet och byggnadskonstruktion. 

3.2.2.1 Dörrar i brandcellsgräns 

Dörrar i brandcellsgräns skall vara utförda i samma klass som den brandcellskiljande byggnadsdelen.  

Mellan kök och foajé är det svängdörrar och innanför dessa finns branddörrar vilka utifrån platsbesöket 

ansågs klara kravet EI 30. Enligt nuvarande utformning av brandskyddet skall dörrarna stängas av 

personalen i händelse av brand. Om inte dörrarna stängs kan brandgaser spridas mellan köket och foajé 

eftersom svängdörrarna inte är helt täta utan det finns en stor glipa, cirka 4–5 centimeter, mellan 

dörrkarmen och dörr samt mellan golvet och dörrbladet. Mellan foajé och festlokal finns två stycken 

manuellt stängbara skjutdörrar, dörrarna är av trä. Under platsbesöket var det svårt att uppskatta hur dessa 

var uppbyggda, om de hade isolering emellan, var massiva eller om det endast var skivor med luft mellan. 

Det är därmed svårt att säga om dessa skjutdörrar klarar EI 30-kravet.   

3.3 Släckutrustning 
Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor ska ”ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader 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” (SFS, 2003).  

På M/S Hansa finns inget aktivt släcksystem men det finns 

handbrandsläckare. Totalt sex handbrandsläckare och två 

brandfiltar finns ombord  (Martinsson, 2010). Släckarna är 

placerade så att gångsträckan till närmsta släckare understiger 25 

meter. I köket och elcentralen (i maskinrum) finns 

kolsyresläckare, i resten av byggnaden är handbrandsläckarna av 

typen pulversläckare. Vid platsbesöket uppmärksammades att 

handbrandsläckares placering inte var korrekt utmärkta samt 

inte ordentligt upphängda. Fördelning av släckutrustning syns i 

Tabell 5. 

  

Figur 12. Brandsläckare placerad direkt på 
golv, kök 
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Tabell 5 Släckutrustnings placering, antal och typ (Martinsson, 2010). 

Plats Pulver Kolsyra Brandfilt 

Restaurangdel 1 0 0 
Övre bar 1 0 0 
Brygga 0 0 0 
Festlokal 1 0 1 
Foajé 0 0 0 
Kök 1 1 1 
Diskutrymme 0 0 0 
Maskinrum 0 1 0 
 

3.4 Detektion och brandlarmsystem 
För att underlätta tidig upptäckt av brand och skapa gynnsammare förutsättningar för utrymning finns 

olika sorters utrustning som kan installeras i byggnaden, ett exempel är brandlarm. Vilken utrustning som 

krävs bestäms till största del av vilken verksamhet och vilken typ av personer som förväntas vistas i 

byggnaden. 

Ett automatiskt brandlarm ska dels detektera branden, vilket kan göras med detektorer, och dels larma vid 

detektion. Larmet kan vara kopplat till personal, räddningstjänst eller för att starta ett utrymningslarm. 

Utrymningslarmet ska varna personerna i byggnaden och få dem att evakuera. Utrymningslarmet kan 

också startas manuellt, genom att trycka på någon av de larmknappar som ska finnas i byggnaden. 

Utrymningslarmet består normalt av sirener eller talade utrymningsmeddelanden (Boverket, 2011). 

3.4.1 Brandlarm 
I BBR stycke 5:3541 går att läsa följande ”I byggnader eller i delar av byggnader där krav på tidig upptäckt av brand 

ställs ska automatiskt brandlarm installeras. Detektering ska, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer” 

(Boverket, 2008). I Brandskyddsbeskrivningen (Martinsson, 2010) ställs krav på att M/S Hansa skall ha 

heltäckande utrymningslarm med larmdon av klockor eller sirener, larmet skall vara hörbart i alla lokaler 

där människor vistas mer än tillfälligt.  

På M/S Hansa finns ett automatiskt brandlarm kopplat till totalt fjorton värmedetektorer och fyra 

rökdetektorer fördelade i byggnad enligt tabellen nedan. Två olika värmedetektorer är installerade, en med 

57 C fast maxvärde samt differentialavkänning (8 C/min, >40 C) och en med 70 C fast maxvärde samt 

differentialavkänning (8 C/min, >40  C) (Martinsson, 2010). Rökdetektorerna är konventionella optiska 

rökdetektorer (UTC Fire and Security, 2011). Under platsbesöket framkom inte vilken typ av 

värmedetektor som var placerad i vilken lokal, fortsättningsvis antas att en med fast 70 C maxvärde är 

placerad i köket då temperaturen i kök ofta stiger i samband med matlagning och användning av ugnar, 

stekbord m.m. Detektorerna sitter i samtliga fall monterade i taket. Rökdetektorer finns i alla utrymmen, 

där folk vistas mer än tillfälligt, utom i köket och foajén där endast värmedetektorer är placerade. 

Brandlarmet kan också aktiveras manuellt genom någon av de fyra larmknapparna. För placering av 

detektorer och larmknappar se Bilaga I: Ritningar samt Tabell 6 (UTC Fire and Security, 2011). 

Larmsystemet är internt och inte vidarekopplat till räddningstjänsten.  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

15 

 

Tabell 6 Rökdetektorers placering och antal 

Lokal Värmedetektor Rökdetektor Larmknapp Siren 

Restaurangdel 2 1 1 1 
Övre bar 1 1 1 1 
Brygga 0 1 0 1 
Festlokal 7 1 1 0 
Foajé 1 0 1 1 
Kök 1 0 0 1 

3.4.2 Utrymningslarm 
Brandlarmet på M/S Hansa är i sin tur kopplat till ett utrymningslarm med fem sirener. Sirenerna är 

placerade i restaurangdelen, övre baren, på bryggan, i foajén och i köket, enligt Tabell 6 ovan. Det bör 

uppmärksammas att ingen siren är monterad i festlokalen. Larmsektioneringen på M/S Hansa är uppdelad 

i sex sektioner och brandlarmscentralen är placerad på bryggan.  

Ljudanläggningen, som används vid konserter, var vid platsbesöket inte kopplad till larmet och stängs 

därmed inte av vid detektering.  

3.5 Brandgasspridning via ventilationssystem 
Kravet i BBR anger att ventilationskanaler ska utformas och vara placerade så att de inte bidrar till 

antändning av närliggande byggnadsdelar eller fast inredning i angränsande brandceller (Boverket, 2008).  

Luftbehandlingssystemet på M/S Hansa är uppbyggt av sex separata system och betjänar endast en 

brandcell vardera vilket medför att brandgaser inte kan spridas till andra utrymmen via 

ventilationskanalerna.  

3.6 Utrymningsvägar 
En utrymningsväg är en väg från en brandcell till det fria eller till en annan säker plats (Boverket, 2006). 

Grundkravet är att det från varje utrymme, där personer vistas mer än tillfälligt skall finnas minst två av 

varandra oberoende utrymningsvägar. Även passager som leder via annan brandcell kan vara en 

utrymningsväg om tillfredsställande utrymning kan säkras och är tillgängliga utan nyckel eller andra 

redskap. Utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt kan vara undantag och endast ha en 

utrymningsväg (Boverket, 2008). 

På M/S Hansa har varje brandcell två oberoende utrymningsvägar. Från restaurang/övre bar finns dels en 

väg ut via foajén till landgången midskepp och vidare till fast mark på parkeringen och dels genom två 

dörrar ut från restaurangen via akterdäck till landgången. Från köket kan personer utrymma dels genom de 

två svängdörrarna som leder via foajén till landgången midskepps samt genom fönster som leder till 

fördäck där de sedan går på utsidan av båten för att komma till landgången, se Figur 13. Från festlokalen 

kan utrymning ske dels genom skjutdörrarna via foajén till landgången midskepps samt uppför en trappa, 

se Figur 13, vid scenen som leder ut genom en dörr till akterdäck och landgång. Från maskinrummet finns 

endast en väg ut. Dörren från maskinrummet leder ut till den del av festlokalen som ibland används som 

garderob, vidare därifrån till foajén och sedan ut på landgången midskepps. Från soldäck kan utrymning 

ske antingen via trappa ner till akterdäck eller via trappa ner till övre bar och vidare ner till foajé och 

landgången midskepps.  
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Från byggnaden finns två landgångar som leder till kaj. Den ena är placerad midskepps och den andra i 

aktern. Landgångarna är beroende av vattennivån och kan bli svåra att använda då vattennivån är för hög 

eller för låg.  

Figur 13. Alternativ utrymningsväg från kök, festlokal respektive soldäck (privat) 

3.6.1 Framkomlighet i utrymningsvägar 
I det allmänna rådet för passagemått i utrymningsväg anges att 

bredden inte bör understiga 0,9 meter. Kravet är att 

utrymningsvägar skall vara utformade så att de kan betjäna så 

många personer som lokalen är avsedd för (Boverket, 2008). 

På M/S Hansa är fyra av dörrarna 0,9 meter breda, det är de 

två svängdörrarna ut från köket, dörren från trappan vid 

scenen samt dörren från foajén till landgången. Båda 

landgångarna är 1 meter breda. Dörrarna ut från restaurangen 

till akterdäck är dock endast 0,65 meter breda och 

skjutdörrarna från festlokalen till foajén är 0,88 meter. För 

styrbordssidan passeras först en 0,54 meter bred öppning 

innan skjutdörren kan passeras, se Figur 14. 

M/S Hansa är idag mycket svårtillgänglig för personer med 

fysiska funktionshinder. Detta på grund av de smala 

dörrbredderna, de många trapporna samt de ibland branta 

landgångarna. Därför tas inte utrymningssäkerheten för 

personer med fysiska funktionshinder i beaktande i denna 

rapport. 

Dörrarna i utrymningsväg ska enligt BBR 5:342 vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätt 

identifierbara. Dessutom skall de vara lätta att öppna (Boverket, 2008). På M/S Hansa är dörrarna av olika 

kvalité. Skjutdörrarna mellan festlokal och foajé är tröga att öppna och stänga samt troligtvis inte så 

intuitiva i en utrymningssituation.  Svängdörrarna från köket är lätta att passera, dock finns branddörrar 

bakom dessa vilka öppnas in mot köket. Dörren från trappan vid scenen ut på akterdäck var under 

platsbesöket svår att öppna då en mycket trög låsanordning fanns monterad. Luckan från köket har ett 

löst hängande handtag som personalen måste hålla koll på så det inte trillar ur sitt läge. För att göra det 

överskådligt redovisas dörrar i utrymningsvägar i Tabell 7 nedan.  

Figur 14. Passage mellan foajé och festlokal, 
styrbordssida. Den smala öppningen leder in 
till festlokalen (privat) 
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Tabell 7 Dörrar i utrymningsväg, storlek och öppningsbarhet. 

Från  Till Bredd (m) Öppning Öppningsbarhet 

Restaurang Akterdäck 0,65 Utåtgående Normal 
Festlokal Akterdäck 0,90  Utåtgående Trög 
Festlokal  Foajé 0,88 Skjutdörr Trög 
Kök Foajé 0,90 Svängdörr Lätt 
Kök Fördäck 0,65 Fönster Löst handtag 
   

3.6.2 Gångavstånd 
På M/S Hansa gäller enligt BBR att maximalt avstånd i utrymningsväg får vara 30 meter, utom i 

personalutrymmen där avståndet får vara max 45 meter (Boverket, 2008). 

På M/S Hansa uppfylls gångavstånden i festlokalen och köket. I brandcellen som är över tre halvplan, 

restaurang, övre bar och foajé, överskrids gångavståndet. För en schematisk bild över nödutgångarnas 

placering och utrymningsplaner se Bilaga J: Utrymningsplan. 

3.7 Vägledande markering 
Vägledande markering, d.v.s. utrymningsskyltar, skall finnas i lokaler där utrymningsvägarna förväntas vara 

okända (Boverket, 2008). För arbetsplatser, som M/S Hansa är, bör skyltarna vara av sorten som regleras i 

AFS 1997:11 (Arbetsskyddsstyrelsen, 1998), se Figur 15. 

Skyltarna skall vara placerade så att de syns från alla 

platser i lokalen och vara genomlysta, d.v.s. som lyser 

även då utrymmet är släckt, eller belysta (efterlysande) 

beroende på var i lokalen de placeras. En lokal utan 

dagsljus bör t.ex. ha genomlysta skyltar. Bra placering 

av dessa skyltar kan leda till förkortad förberedelsetid 

(Brandteknik, 2005). Vid platsbesöket observerades 

att vissa utrymningsskyltar hade otydlig och 

missvisande placering. 

De flesta utrymningsskyltar i byggnaden är efterlysande men i festlokalen och vid huvudingången finns 

genomlysta utrymningsskyltar, Se Bilaga J: Utrymningsplan. De skyltar som beskrivs i stycket ovanför och 

som är genomlysta skall vara försedda med nödbelysning som håller minst 60 minuter efter strömavbrott, 

antingen med hjälp av extern strömkälla eller inbyggd. Under platsbesöket undersöktes inte 

utrymningsskyltarna noggrannare, detta är något som ägarna bör införa rutiner för så att dess funktion 

säkerställs.  

Figur 15. Utrymningsskylt (MSB, 2009) 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

18 

 

3.8 Nödbelysning 
Nödbelysning är till för att underlätta utrymning vid strömavbrott som kan uppstå som följd av brand. I 

befintlig brandskyddsdokumentation står att ”eftersom byggnaden utgörs som ett fartyg som är utfört enligt andra 

regler än BBR samt att fartyget är försett med automatisk brand- och utrymningslarm och nödbelysning, godtas att 

utrymningsvägar är smalare än 0,9 meter”. Användandet av nödbelysning i byggnaden anses rimligt för att 

skapa gynnsammare förutsättningar för utrymning.   

Vid platsbesöket framgick det att nödbelysningens funktion inte testats, därmed antas nödbelysningen 

vara ur funktion.  

3.9 Räddningstjänsten 
M/S Hansa ligger i Helsingborgs kommun. I kommunen finns tre brandstationer med heltidsbemanning 

samt två deltidsstationer. Närmaste brandstation ligger cirka 2 kilometer bort. Räddningstjänsten har en 

insatstid på mindre än 10 minuter till byggnaden. Eftersom båten ligger vid kaj utgörs angreppsvägarna av 

de normala entréerna, d.v.s. landgångarna, se Figur 16. Uppställningsplatsen är på parkeringen utanför 

entréerna. Detta enligt Brandingenjör Emma Bäckman under platsbesöket den 4 februari 2011. 

3.10 Systematiskt brandskyddsarbete 
I Statens räddningsverksföreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS, 2003) går att läsa 

att en restaurang med alkoholtillstånd och plats för mer än 50 personer, vilket M/S Hansa har, ska ha ett 

systematiskt brandskyddsarbete som ska dokumenteras. Detta står även i den upprättade 

brandskyddsdokumentationen för byggnaden (Martinsson, 2010). 

Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, betyder att ansvarig person på objektet har kontroll över 

brandsäkerheten i byggnaden. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (SFS, 2003) har ägaren eller 

verksamhetsutövaren yttersta ansvaret för att brandskyddet fungerar. Genom systematiska kontroller av 

handbrandsläckare, nödbelysning och andra brandskyddsinstallationer samt tydlig rollfördelning hos 

personal kan uppkomst och konsekvens av brand förhindras och minimeras. Ett SBA kan också innebära 

Figur 16. Angreppsvägar för räddningstjänsten utgörs av landgångarna. Till höger: landgång akter, till vänster: 
landgång midskepps (privat) 
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att personalen utbildas i första hjälpen och handbrandsläckning för att kunna agera rätt vid händelse av 

brand.   

På M/S Hansa har det systematiska brandskyddsarbetet inte kommit igång ordentligt. Det finns ingen 

tydlig rollfördelning bland personalen, vem som ska stänga de manuella skjutdörrarna är inte bestämt och 

personalen saknar utbildning i handhavande av brandsläckare. Kontroll av larmsystem och 

handbrandsläckare sköts av en extern firma och uppges av ägaren fungera bra. 

3.11 Analytisk dimensionering 
På grund av de många krav som inte uppfylls enligt BBR anses en analytisk dimensionering krävas. I den 

analytiska dimensioneringen finns det möjlighet att ta större hänsyn till de komplexa förhållanden som 

råder på M/S Hansa. Därför kommer resterande del av rapporten genomföra just en sådan.  
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4 UTRYMNINGSTEORI 
I följande kapitel presenteras kriterier för kritiska förhållanden och teori kring utrymningsförlopp.  

I BBR 5:3 står att byggnader skall utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid brand. I det 

allmänna rådet till stycket i BBR anges att ”tillfredsställande utrymning innebär antingen en fullständig utrymning av 

samtliga personer som befinner sig i en byggnad eller en förflyttning till en säker flyktplats…”. (Boverket, 2008). Detta 

är den definition av tillfredställande utrymning som används för att värdera personsäkerheten på M/S 

Hansa. För att inte längre befinna sig i byggnaden måste personerna befinna sig på fast mark på kajen. 

Vid dimensionering av utrymningssäkerheten används ofta tid till kritiska förhållanden som utgångspunkt. 

I publikationen Utrymningsdimensionering (Boverket, 2006) första kapitel går att läsa ”Avsikten med 

utrymningsdimensionering är att personer i en byggnad skall kunna lämna byggnaden vid brand utan att utsättas för 

kritiska förhållanden”. För att värdera personsäkerheten på M/S Hansa används kriteriet att alla personerna 

ska hinna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. 

4.1 Kritiska förhållanden 
Kritiska förhållanden används för att beskriva när det uppstår sådana förhållanden att utrymning inte 

längre kan utföras på säkert sätt. BBR 5:361 anger att sikt, värmestrålning, temperatur, giftiga gaser samt 

kombinationer av dessa är parametrar som bör beaktas vid värdering av kritiska förhållanden (Boverket, 

2008). Tiden det tar för någon av parametrarna att uppnå kritiska värden anges som tid till kritiska 

förhållanden och benämns i denna rapport som tkritisk. Denna tid kommer sedan att ställas mot 

utrymningstiden för att kontrollera om utrymningen kan ske tillfredsställande, utrymningstiden benämns 

tutrymning. Hur höga och vilka dessa kritiska nivåer är redogörs för i nedanstående stycken. 

4.1.1 Sikt och brandgaslagrets höjd 
För utrymning krävs att sikten i brandrummet är 10 meter i okänd miljö och 5 meter i känd miljö eller att 

brandgaslagret har en nivå på lägst 1,6 + (0,1 * H) meter, där H är rumshöjden (Boverket, 2008). På M/S 

Hansa resulterar detta i en kritisk nivå på brandgaslagret på 1,79 meter över golvet. 

4.1.2 Värmestrålning  
Utrymmande personer bör maximalt utsättas för strålningsintensitet på 2,5 kW/ m2 eller en kortvarig 

strålningsintensitet på högst 10 kW/ m2, samt en maximal strålningsenergi på 60 kJ/ m2 (Brandteknik, 

2005). 

4.1.3 Temperatur 
Under utrymning bör personer högst utsättas för en temperatur på högst 80 °C. (Boverket, 2008) 

4.1.4 Toxicitet 
Under utrymning bör personer inte utsättas för giftiga gaser i skadlig dos eller av för låg syrehalt. Kriteriet 

för toxicitet sammanfaller ofta med kriteriet för brandgaslagrets höjd. De nivåer som bör beaktas är 

koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och syrgas (O2) vilka har följande gränsvärden för kritiska nivåer 

(Brandteknik, 2005)  

CO < 2000 ppm 
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CO2 < 5 volymprocent 

O2 > 15 volymprocent 

4.2 Utrymningsförlopp 
För att analysera utrymningssäkerheten används i denna rapport en stimuli-respons-modell. Modellen 

beskriver utrymningsförloppet i tre faser: varseblivning, förberedelse och förflyttning, se Figur 17. I 

verkligheten flyter faserna in i varandra. Modellen används för att underlätta analysen och konkretisera vad 

som kan hända i varje delfas. Varje fas tar olika lång tid och beror bland annat på typ av brand, typ av 

detektering och gångavstånd till utrymningsväg. Summan av dessa tre olika tider benämns 

utrymningstiden, d.v.s. tiden det tar att nå tillfredsställande utrymning (Nilsson, 2011).  

tutrymning = tvarseblivning + tförberedelse+ tförflyttning 

 

Figur 17. Utrymningsförloppets 3 faser enligt stimuli-respons-modell. Schematisk bild. 

4.2.1 Varseblivningstiden 
Varseblivningstiden är den tid det tar från det att branden startar till dess att den upptäcks av antingen en 

människa eller en detektor. Denna tid får antingen uppskattas utifrån brandscenario eller om det finns 

detektorer kopplade till larmsystem kan detekteringstiden beräknas. Varseblivningstiden påverkas bland 

annat av om branden är synlig eller dold, om det finns automatiskt brandlarm installerat och vilken grad av 

vakenhet personerna i lokalen har. 

4.2.2 Förberedelsetiden 
Förberedelsetiden är tiden det tar för personerna i byggnaden att reagera, lyssna på eventuella larm, hjälpa 

andra att utrymma, försöka släcka branden eller på annat sätt oskadliggöra situationen, varna samt ta 

beslut att lämna byggnaden. Denna tid har stora osäkerheter då det är svårt att uppskatta hur en person 

beter sig i en utrymningssituation. Förberedelsetiden beror på vilken typ av människor som finns i lokalen 

och vilka handlingar de bestämmer sig för att utföra innan de beger sig ut. 

4.2.3 Förflyttningstiden 
Förflyttningstiden är tiden från det att beslut tas att lämna lokalen till dess att personen är på säker plats. 

Denna tid kan handberäknas eller simuleras i olika dataprogram. Denna tid påverkas av t.ex. människors 

fördelning i lokalen, trappor och dörrbredder. Förflyttningstiden påverkas även av vilken typ personer 

som är i byggnaden, deras hjälpbehov och förmåga att förflytta sig. 
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4.3 Säkerhetsmarginal 
För att utvärdera personsäkerheten på M/S Hansa jämförs tiden det tar att utrymma byggnaden, ttrymning, 

med tiden det tar till kritiska förhållanden, tkritisk. Är den beräknade marginalen tkritisk- tutrymning större än noll 

anses säkerhetsnivån tillräcklig. I rapporten kommer utrymningstiden och tid till kritiska förhållanden att 

representeras med sannolikhetsfördelningar för att täcka in flera olika scenarier. Marginalen skall då vara 

positiv i 100 % av fallen för att anses som tillfredsställande. I de fall då är marginalen negativ krävs 

åtgärder. Definition av kritiska förhållanden finns i kapitel 4.1.  

4.4 Människors beteende vid brand 
Det finns många faktorer som påverkar utrymningsförloppet vid en brand. Människors beteende är en 

faktor som är svår att förutse vilket leder till en del osäkerheter då utrymningsförloppet ska simuleras. 

Under utrymningsförloppet fattar en person mängder av beslut. Besluten passerar förr eller senare alla de 

tre stadierna: tolkning, förberedelse och genomförande. Människors beteendemönster kan sammanfattas 

enligt flödesschema i Figur 18 (Nilsson, 2011). Det bör poängteras slutnoderna för flödesschemat är 

utrymma, d.v.s. även de som bestämmer sig för att bekämpa branden kommer senare ta ett nytt beslut för 

att utrymma, det gäller även de som bestämmer sig för att varna respektive vänta. Varje steg i processen 

tar olika lång tid för olika människor. Vissa ignorerar informationen under en längre tid innan de börjar 

undersöka och tolka informationen, andra undersöker genast och förbereder sig snabbt för sitt agerande.  

 

 

Figur 18. Människors beteendemönster vid utrymning (Nilsson, 2011) 
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5 BRANDTEORI 
I följande kapitel diskuteras teori rörande brandförlopp. Eftersom denna rapport främst behandlar personsäkerhet omfattar 

teorin endast de delar av brandförloppet som är relevanta med avseende på utrymning.  

5.1 Tillväxthastighet och effektutveckling 
När det gäller utrymning och personsäkerhet är det den initiala fasen av brandförloppet som är av störst 

intresse. Brandens tillväxt påverkas bland annat av mängden och typ av bränsle, tillgång till syre, 

föremålets placering och om det finns brännbara material i närheten som branden kan sprida sig till. Om 

det inte finns en tillräcklig mängd syre för att branden ska kunna växa blir branden 

ventilationskontrollerad, för beräkning av detta se Bilaga A: Teori angående handberäkningar. Finns det 

däremot tillräckligt med syre och för lite bränsle är branden bränslekontrollerad.  

Brandens tillväxtfas kan förenklas genom att t.ex. anta en kvadratisk ökning av effektutvecklingen över 

tiden, αt2-branden, eller en linjär ökning αt-branden, i detta avsnitt fokuseras på αt2-branden. I de flesta 

brandförlopp är det endast den inledande fasen som kan beskrivas med en αt2-kurva, under den senare 

delen av brandförloppet avstannar tillväxten och effektutvecklingen blir mer konstant.  

 ̇ = αt2 

Där, 

 ̇  Effektutveckling [kW] 

α  Tillväxthastighet  [kW/s2] 

t  Tid  [s]  

Ofta används någon av tillväxthastigheterna slow, medium, fast och ultrafast för att definiera tillväxtfasen. 

Tabellen nedan redogör för de olika hastigheternas α-värden. Detta det lättare att förmedla kunskap om 

hur ett brandförlopp ser ut trots att bränsletyperna inom en ”tillväxthastighetsgrupp” kan skilja sig ganska 

radikalt. För en grafisk beskrivning av de olika tillväxthastigheterna se Figur 19. (Karlsson & Quintiere, 

2000)  

Tabell 8 Tillväxthastighet och α-värde (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Tillväxthastighet α  kW/s2 

Slow 0,003 
Medium 0,012 
Fast 0,047 
Ultra fast 0,19 
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Figur 19. Jämförelse mellan  t2-kurvor 

Förhållandena i lokalerna vid en brand bestäms till stor del av effektutvecklingen, exempelvis påverkas 

brandgaslagrets temperatur, tiden det tar för brandgaserna att nå en viss höjd över golvet och 

produktionen av sot. För att säkerhetsställa tillfredställande utrymning är det viktigt att försöka ta reda på 

hur förhållandena blir om en brand skulle uppstå. 
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6 OSÄKERHETER  
I följande kapitel redogörs för hur osäkerheter kan uppkomma och hur de hanteras i rapporten. 

I projekt, där ingenjörsmässiga antaganden görs, finns alltid osäkerheter, så även i denna brandtekniska 

riskvärdering. Osäkerheter kan delas upp i två typer, kunskaps- och stokastiska osäkerheter. 

6.1 Kunskapsosäkerhet 
Denna form av osäkerhet beror som namnet antyder på hur mycket eller hur lite kunskap som finns om 

den händelse som studeras. Exempel på typisk kunskapsosäkerhet i denna analys är att uppskatta 

sannolikheten för att en utrymningsväg skall vara blockerad är. Det finns på denna händelse ett ”sant”-

deterministiskt värde men detta kan inte bestämmas exakt då inte tillräckligt många försök gjorts för att få 

fram detta.  

Andra exempel på kunskapsosäkerheter är t.ex. funktionssannolikheter för olika former av brandtekniska 

system såsom brandlarm eller brandgasventilation. För dessa system finns befintlig statistik men 

svårigheten med att använda denna är beroende på att statistiken tagits fram i en annan miljö och troligtvis 

under andra förutsättningar är i det aktuella fallet (Anderson & Wadensten, 2002). 

6.2 Stokastiska osäkerheter 
Dessa osäkerheter uppkommer i alla fall där någon form av stokasticitet, slump, kan finnas. Ett exempel 

på en sådan osäkerhet kan vara tiden det tar för utrymning av en lokal att påbörjas. Då personegenskaper 

kan anses vara slumpmässiga och eftersom man sällan vet exakt vilka personer som befinner sig i en lokal 

då en brand utbryter kan varseblivnings-, och förberedelsetiderna för dessa anses vara en stokastisk 

variabel. 

Andra variabler som kan anses vara detta är bland annat brandens tillväxthastighet eller varseblivningstid. 

Dessa osäkerheter kan minskas genom att man t.ex. vet brandens startföremål eller vilka personer som 

kommer att befinna sig i byggnaden (Anderson & Wadensten, 2002). 

6.3 Hantering av osäkerheter 
En probabilistisk metod kan användas för att kvantifiera osäkerheter i indata. Genom att genomföra en 

sådan analys kan man också få en bild av osäkerheterna i utdata. Dessa indata kan sedan antingen sättas till 

någon form av medelvärde, worst-case eller ett konservativt värde. Det värde som ansätts kan i vissa fall 

anses ha en osäkerhet. Ett medelvärdes osäkerhet kan approximeras till exempel med en triangulär- eller 

en normalfördelning runt detta värde, denna metod har använts i utvärderingen av säkerhetsmarginalen 

för M/S Hansa. Genom så kallad Monte Carlo-simulering kan sedan dessa fördelningars påverkan på 

utdata åskådliggöras. Därefter ses ofta vilka parametrar som bidrar mest till osäkerheten och därmed 

behöver bättre underlag för. Denna analys kan presenteras i exempelvis ett tornadodiagram. På så sätt ses 

tydligt vilka osäkerheter i indata som påverkar utdata resultatet mest. Regressionskoefficienten, för de 

ingående parametrarna, som kan utläsas ur dessa diagram visar åt vilket håll osäkerheterna påverkar 

resultatet. 
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7 RISKIDENTIFIERING 
I följande kapitel redovisas valet av dimensionerande brändscenarier. 

Grunden för vidare analys av personsäkerheten ligger i att identifiera och välja rätt brandscenario. En 

brand på M/S Hansa kan tänkas starta i en mängd olika utrymmen, med ett flertal möjliga 

antändningsföremål. Dessutom finns det olika tänkbara källor till antändning. För att identifiera dessa 

troliga brandscenarier finns ett antal olika metoder, alla med varierande grad av detaljnoggrannhet och 

omfattning. 

I ett inledande skede är en grovanalys ett lämpligt val (Davidsson, Haeffler, Ljundman, & Frantzich, 

2003). En grovanalys används här för att översiktligt identifiera och bedöma riskkällor.  Dessutom görs en 

grov uppskattning av sannolikheter och konsekvenser. Detta för att underlätta en systematisk värdering av 

riskerna.  

7.1 Identifiering av tänkbara brandscenarier 
Med hjälp av ritningsgranskning, litteraturstudier och platsbesök identifierades ett antal tänkbara 

brandscenarier. Dessa bedömdes efter sannolikhet för uppkomst av brand och konsekvensen av en sådan 

brand. För att bedöma sannolikheten att en viss brand uppkommer i ett startutrymme användes statistik 

och inhämtad kunskap från kurser på brandingenjörsprogrammet för att göra en kvalitativ bedömning av 

sannolikhet och konsekvens. Vid bedömningen av brandens konsekvens fokuserades på att studera 

personsäkerheten och därigenom vilka konsekvenser en brand skulle ha på utrymningen av byggnaden.  

Ett antal olika parametrar användes för att utvärdera tänkbara brandscenarier.  En del faktorer kan antas 

påverka mer än andra. Genom att ett antal parametrar valdes ut och deras innebörd för brandförloppen 

kontrollerades, erhölls en bild av vilka faktorer som skulle kunna ge störst inverkan på 

utrymningsförloppet. Parametrarna som användes vid riskbedömningen är som följer: 

Brandens placering 

- Blockerar branden utrymningsvägar? 

- Startar branden i ett utrymme som saknar detektion som är kopplad till brand- och 

utrymningslarm? 

- Startar banden i eller nära anslutning till lokaler med mycket människor? 

- Kan brand i dolt utrymme ge en lång förbrinntid? 

Typ av brand 

- Har startföremålet stor påverkan på initialskedet av branden? 

- Risken för spridning från startföremål, lokalens geometri och lokalens öppningar påverkar 

brandens tillväxt och maximala effektutveckling. 

  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

27 

 

Brandrisker 

- Ökar verksamhet i lokalerna riskerna för brand? Vilka typer av verksamheter är ”brandfarligast”? 

- Finns användning av material som vid antändning ger ett mycket snabbt brandförlopp eller 

producerar stora mängder toxiska gaser? 

Faktorer som påverkar brandförloppet 

- Vilka aktiva system finns och hur stor påverkan har detta på utrymningsscenariot? 

- Brandcellsindelning, material i väggar, tak och golv samt ytskikt påverkar brandförloppet. 

- Lokalens storlek och lokalens öppningar (dörr, fönster och ventilation) har stor inverkan på 

rökfyllnad i brandrummet, men även risken för brandgasspridning till intilliggande utrymmen. 

Personal och gästers påverkan av och på branden 

- Medvetandegraden hos människor påverkar beteendet vid brand och utrymning. En form av 

nedsatt medvetandegrad är t.ex. alkoholberusning. 

- Lokalkännedom, kunskaper och rutiner vid brandtillbud hos personalen påverkar chanserna för 

en manuell släckning av branden och en lyckad utrymning? 

7.2 Grovanalys 
Nedan redovisas grovanalysen med en semi- kvantitativ bedömning av var och ett av de tänkbara 

brandscenarierna. Sannolikhet och konsekvens graderas i en skala från 1 till 5, där 1 är minst sannolikt 

respektive ger lägst konsekvens. Scenarierna har främst bedömts relativt varandra. Det är svårt att 

uppskatta sannolikheten i antal inträffade händelser per tid, bedömning har gjorts enligt följande skala: 

Sannolikhetsbedömning 

5 Mycket hög 

4 Hög 

3 Trolig  

2 Låg  

1 Osannolik   

Även konsekvensen är svår att uppskatta i antal skadade/döda, bedömningarna har gjorts enligt följande 

skala:  

Konsekvensbedömning  

5 Mycket allvarlig    

4 Allvarlig    

3 Betydande     

2 Måttlig  

1 Försumbar  

Sist i stycket sammanfattas grovanalysen i en riskmatris, se Figur 20.  
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1. Brand i foajén 

Foajén ligger i ett mellanplan mellan festlokalen och restaurangdelen. På detta mellanplan ligger 

även köket som ligger i anslutning till foajén. Landgången som leder in till foajén är en av två 

entréer till byggnaden, varför detta även är en av två utrymningsvägar till kajen. Vid 

nattklubbsverksamhet används landgången midskepps som entré, där inträde betalas. 

Brandbelastningen, en stor soffa på ett upphöjt podium, anses vara hög i förhållandet till 

utrymmets storlek.  Statistik från USA visar att anlagd brand är en av de vanligaste 

brandorsakerna vid nattklubb (U.S Fire Administration, 2004). Berusade människor får anses vara 

mer oförsiktiga, exempelvis kan oaktsam hantering av en cigarettfimp leda till brand. 

Sammantaget leder detta till att sannolikheten bedöms som hög. En brand i foajén blockerar en 

av två utrymningsvägar till kajen och foajéns placering leder troligtvis till en mycket snabb 

brandgasspridning till övriga lokaler. Konsekvensen av en brand i foajén anses därför vara mycket 

allvarlig. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 5 

 

2. Brand i maskinrum 

Maskinrummet på fartyget används, trots att motorer och dylik utrustning finns kvar, mestadels 

som förvaringsutrymme. I maskinrummet finns även båtens elcentral och vattenpåfyllnad. Det 

som förvaras i maskinrummet är främst diverse brännbart material, men även en del brännbara 

vätskor t.ex. lacknafta. Brandbelastningen bedöms vara hög och antändning kan ske till följd av 

elfel.  En möjlig antändningskälla är de laddningsstationer som används för att ladda batterier, där 

gnistbildning och kortslutning kan leda till uppkomst av brand. Mängden bråte i maskinrummet i 

kombination med dess avskildhet anses vara inbjudande för utomstående som har för avsikt att 

anlägga en brand. I vanliga fall vistas inga människor i utrymmet, dock är maskinrumsdörren ej 

låsbar och obehöriga kan få tillträdde till maskinrummet. Detta leder till att sannolikheten bedöms 

som hög. Placeringen midskepps och i anslutning till foajé och festlokal gör att brandgaser snabbt 

kan sprida sig om dörren till maskinrummet är öppen. Utrymmet är svårtillgängligt och en 

manuell släckinsats anses vara svår att genomföra. Maskinrummet saknar detektion som är 

kopplad till det automatiska brand- och utrymningslarmet. Detta leder till att konsekvensen 

bedöms som hög. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 4 

 

3. Brand i diskutrymme, källarplan 

I källarplanet under köket finns ett diskutrymme och ett antal mindre rum. Eftersom den lösa 

inredningen mestadels består av metallföremål och förvaringen mestadels innefattar porslin och 

obrännbara köksföremål bedöms brandbelastningen som låg. Utrymmet används enbart av 

personalen, varför sannolikheten bedöms som låg. Lokalen är placerad så att en brand troligtvis ej 

påverkar gäster och en möjlig brand anses kunna släckas av personalen och om detta ej är möjligt 

kan branddörrarna till köket stängas och säker utrymning kan ske. Konsekvensen bedöms därav 

som måttlig. 

Sannolikhet:  2 

Konsekvens: 2 

 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

29 

 

4. Brand i garderob 

I en av trapporna från foajén ned till festlokalen finns en garderob som främst används vid 

nattklubbsverksamhet eller liknade tillställningar. Garderoben är inte särskilt stor, 

uppskattningsvis kan 75 jackor hängas in. Detta anses vara en hög brandbelastning i förhållande 

till utrymmets storlek. Anlagd brand eller en kvarglömd cigarettfimp är möjliga brandorsaker. 

Statistik visar att dessa är vanligt förekommande anledningar till brand i nattklubbar (U.S Fire 

Administration, 2004). Detta leder till att sannolikheten bedöms som hög. Den höga 

brandbelastningen i kombinationen med utrymmets placering i anslutning till utrymningsväg leder 

till att konsekvensen bedöms vara mycket allvarlig. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 5 

 

5. Brand i restaurangdel 

I matsalen bedrivs matservering, med bord och stolar för 51 sittande personer.  När det är 

nattklubb ser möbleringen i stort sett ut på liknade sätt. Det finns en hel del brännbart material i 

form av möbler och annan lös inredning.  Levande ljus används ibland i matsalen och en vält 

ljusstake som antänder ett bord med duk anses vara en möjlig tändkälla. Elfel eller någon form av 

överhettning är andra möjliga brandorsaker. Sannolikheten för brand bedöms vara hög. En brand 

i matsalen skulle kunna blockera två av de nödutgångarna som finns från matsal till aktern. Om en 

brand som uppstår under dagtid anses det troligt att en sådan i ett tidigt skede kan släckas av 

personal eller gäster. Möjligheten att blockering av nödutgångar sker leder till att konsekvensen 

bedöms vara betydande.   

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 3 

 

6. Brand i kök 

I fören på båten ligger köket. I köket jobbar oftast två personer, ibland även fler. I 

köksutrustningen ingår stekbord, spis, ugn och fritös. Enligt statistik är köket det vanligaste 

startutrymmet vid brand i allmän byggnad (MSB, 2011) varför sannolikheten bedöms vara hög. 

En brand eller brandgaser från köket skulle kunna sprida sig vidare ut i foajén om inte de två 

branddörrarna, som ej är självstängande, stängs av personalen. En brand i exempelvis fritösen kan 

få ett snabbt brandförlopp, speciellt då släcksystem saknas. Personal som befinner sig i 

källarplanet måste ta sig upp i köket för att kunna ta sig i säkerhet. Den sammantagna 

bedömningen blir därför att konsekvensen av brand bedöms som mycket allvarlig. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 5 
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7. Brand i festlokal 

Festlokalen på M/S Hansa används sporadiskt vid olika former av temakvällar. Dessa evenemang 

är ofta välbesökta och i vissa fall bedrivs alkoholservering och musikspelningar. En brand antas 

kunna starta på grund av elfel i provisorisk scenutrustning eller anlagd brand. Statistik från 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, (MSB, 2011) visar att elfel och anlagd brand 

är två av de vanligaste brandorsakerna i allmän byggnad. Detta i kombination med en stor 

folkmassa och en hög andel berusade personer, leder till att konsekvensen bedöms som mycket 

allvarlig. 

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 5 

 

8. Brand på soldäck 

Det enda brandtillbud som skett på båten under senare tid har skett på soldäck. Branden startade i 

en elkabel, som dragits provisoriskt, men kunde släckas med handbrandsläckare av personalen. 

Med anledning av att det skett ett tillbud på soldäck tidigare skattas sannolikheten till trolig. 

Soldäcket används under den varma årstiden och tidvis kan det befinna sig mycket folk på 

soldäck. Dock anses brandbelastning vara relativt låg och med tanke på att soldäcket befinner sig 

under bar himmel bedöms konsekvensen som måttlig. 

Sannolikhet: 3 

Konsekvens: 2 

7.3 Sammanställning av grovanalys 
Nedan redovisas resultatet från grovanalysen i en riskmatris där scenarierna har bedömts relativt varandra. 

De brandscenarier som valts ut är de scenarier med högst sannolikhet och högst konsekvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 20. Riskmatris över brandscenarier  
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7.4 Dimensionerande brandscenarier   
De brandscenarier som valdes ut som dimensionerande brandscenarier var de som ansågs var de ”värsta 

troliga” brandscenarierna. Dessa brandscenarier ansågs även kunna representera de flesta troliga scenarier. 

Detta på grund av likheter i placering, konsekvenser av brand och brandbelastning. Till exempel ansågs 

brand i foajé och brand i garderob falla under ett och samma scenario, brand i foajé. Även brand i maskinrum 

ansågs kunna ge liknande brandgasspridning som brand i foajé och brand i garderob, men detta scenario 

beaktas ej då detta anses med enkla åtgärder kunna göras betydligt mindre allvarligt. Brand i foajé bedömdes 

ha högre brandbelastning och sämre möjligheter för utrymning och valdes därför som representativt 

brandscenario för att få en konservativ analys. De övriga brandscenarier som valdes ut för vidare analys 

var brand i kök och brand i festlokal. Brand i kök valdes på grund av den höga sannolikheten och eftersom 

brandcellsdörrarna är manuellt stängbara kan både branden och brandgaserna sprida sig till närliggande 

utrymmen. Brand i festlokal antas få stora konsekvenser på grund av mycket folk samt smala och 

svårtillgängliga nödutgångar. Dessutom bedöms sannolikheten för brand som hög. Scenario brand i 

restaurangdel sorterades bort eftersom det ansågs ge allvarligare konsekvens med en brand på ett lägre plan 

än på ett högre samt att den naturliga ingången till byggnaden är i anknytning till foajén på entréplan. Vart 

och ett av de dimensionerande brandscenarierna beskrivs sedan av en dimensionerande brand. Ett antal 

parametrar karakteriserar den dimensionerande branden, till exempel effektutveckling, produktion av 

brandgaser och brandens storlek.  

Till följd av grovanalysen identifierades och valdes tre brandscenarier som bedömdes ha både hög 

sannolikhet och konsekvens. Brandscenarierna som analyseras vidare i rapporten är: 

Scenario 1: Brand i foajé 

Scenario 2: Brand i kök 

Scenario 3: Brand i festlokal 
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8 BERÄKNINGSMODELLER 
I följande kapitel presenteras kortfattat de beräkningsmodeller som använts i rapporten. 

8.1 Handberäkningar 
Handberäkningar har främst använts till att jämföra resultat från simuleringar i FDS. Mer ingående om de 

olika handberäkningsmodellerna går att läsa i Bilaga A: Teori angående handberäkningar. 

8.1.1 Brandgaslagrets höjd 
För beräkning av brandgaslagrets höjd har Tanaka-Yamanas rökfyllnadsmodell använts. Den utgår ifrån 

Zukoskis plymmodell som antar en tvåzonsmodell och branden som punktkälla. Genom att iterera flera 

ekvationer fås tillslut en höjd där brandgaslagret antas vara. Då byggnaden har låg takhöjd är de svårt att 

hitta giltig rökfyllnadsmodell. Tanaka-Yamanas rökfyllnadsmodell ansågs vara den mest giltiga modellen.    

8.1.2 Strålning  
Strålning har beräknats på två olika sätt för att kunna jämföra resultaten. Den ena ekvationen antar 

branden som en platta och beräknar strålningen från plattan till en punkt i lokalen. För att beräkna 

strålning med denna metod krävs uppgifter om synfaktor, flammans diameter och höjd samt avståndet till 

föremålet som utsätts för strålning. Synfaktorn har tagits fram med hjälp av höjden och basdiametern på 

flamman, samt avståndet till det som utsätts för strålning, d.v.s. punkten. Basdiametern har antagits vara 

lika stor som föremålet som brinner och flamhöjden har tagits fram med Heskestads flamhöjdskorrelation 

(Karlsson & Quintiere, 2000).  

Strålning från flamma har dessutom beräknats utifrån en metod som antar flamman som en punkt och 

beräknar strålningen radiellt från källan (Staffansson, 2010). För att beräkna strålningen med denna metod 

krävs uppgifter om brandens effektutveckling samt andel energi som är strålning. Strålningsintensiteten 

kan sedan beräknas på olika avstånd från punkten. 

8.1.3 Sikt 
För siktberäkning används optisk densitet, d.v.s. dämpningen av en ljusstråle i brandgaserna. I den 

ekvation som används antas ideal omblandning i brandrummet vilket gör att sikten antas samma i hela 

rummet. Kriterier för sikt är att i kända utrymmen bör sikten ej understiga 5 meter i hela utrymmet och 

för okända utrymmen bör sikten ej understiga 10 meter i hela utrymmet (Boverket, 2008). Utifrån dessa 

kriterier beräknas, via massa och rökpotential, den tid det tar att nå kritiska förhållanden. 

8.1.4 Temperatur 
Temperaturen beräknas med McCaffrey-, Quintiere- och Harkleroads metod (MQH-metoden) som 

beräknar en temperaturökning i brandrummet och bygger på en förenklad energibalans och en 

regressionsanalys av experimentella data.  

8.1.5 Ventilationskontroll 
Kontroll om de dimensionerande bränderna blir ventilationskontrollerade används metod ur boken 

Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000) där den maximala effektutvecklingen beräknas 

utifrån den mängd syre som finns att tillgå. 
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8.1.6 Förflyttningstid 
Förflyttningstiden beräknas enligt metod i rapporten Utrymningsdimensionering (Boverket, 2006). Den 

tar hänsyn till avstånd till utgång, personernas gånghastighet, dörrens bredd samt personantal.  

8.2 Datorprogram 
Mer ingående teori om datorprogram finns att läsa i Bilaga B: Teori om använda datorprogram 

8.2.1 Simulex 
Simulex är framtaget för att simulera olika typer av situationer som kan uppkomma vid utrymning av 

byggnader för att få fram antingen förflyttningstid eller utrymningstid. Användaren specificerar 

personantal, personernas placering och personspecifika egenskaper såsom kön, ålder och reaktionstid. 

Nödutgångar definieras och programmet skapar en avståndskarta. 

I denna rapport används Simulex i syfte att ge en uppfattning om tänkbara förflyttningstider och vid vilka 

utgångar och förträngningar i byggnaden som köbildning kan uppstå. 

8.2.2 CFAST 
CFAST är en tvåzonsmodell och framtagen för att simulera rökfyllnadsprocesser och brandförlopp i en 

byggnad. Modellen bygger på att utrymmet delas in i två zoner, ett varmt brandgaslager och ett kallt lager 

av luft. Som indata till beräkningarna behöver programmet bland annat rummets geometri, storlek och 

placering på öppningar, typ av brand och material i väggar, golv och tak. Programmet ger sedan utdata i 

form av exempelvis brandgaslagrets höjd och temperatur. 

CFAST har i denna rapport främst använts för att tillsammans med handberäkningar kontrollera 

rimligheten i erhållna resultat från simuleringsprogrammet FDS. 

8.2.3 FDS 
FDS är en fältmodell, där rummet delas in i ett stort antal kontrollvolymer, för vilka 

kontinuitetsekvationerna för bevarande av massa, rörelsemängd och energi beräknas (Nilsson & 

Holmstedt, 2008). Användaren kan specificera ett stort antal parametrar och programmet genererar en 

stor mängd utdata. 

I denna rapport har FDS använts som det primära verktyget för att utvärdera de dimensionerande 

brändernas inverkan på kritiska förhållanden för utrymning. 

För att få grundläggande information om hur indata och angreppssätt angående CFD se Bilaga F: Indata 

FDS. 

8.2.4 DetactQS 
DetactQS är ett simuleringsprogram för värmedetektorer och sprinkler som använder information om 

lokalen och branden för att avgöra efter vilken tid dessa aktiverar. Programmet kan även användas för 

rökdetektorer (Nilsson & Holmstedt, 2008). Detektorns placering i förhållande till branden definieras och 

effekten för denna vid olika tidpunkter anges av användaren.  

DetactQS används i denna rapport för att få en uppfattning om när objektets detektorer detekterar för 

respektive brandscenario. 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

34 

 

8.2.5 @Risk 
Datorprogrammet @Risk bygger på Monte Carlo-simulering och används för att hantera numerisk 

fortplantning av osäkerheter. I en Monte Carlo-simulering beräknas en ekvation ett stort antal gånger och 

ekvationens ingående variablers värden plockas slumpmässigt från en av användaren angiven 

sannolikhetsfördelning. 

I rapporten används @Risk för att hantera och analysera de osäkerheter som uppkommer i samband med 

gjorda antaganden, vid val av indata samt osäkerheter i använda beräkningsmodeller och 

simuleringsprogram.  
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9 BRANDSCENARIO 1 – BRAND I FOAJÉ 
I följande kapitel redovisas för brandscenario 1, brand i foajé, tider till kritiska förhållanden och utrymningstid samt även 

den säkerhetsmarginal som dessa leder fram till. I kapitlet presenteras även några scenariospecifika åtgärdsförslag samt en 

diskussion utifrån brandscenariot. 

På M/S Hansa brukar det anordnas rockkvällar där det serveras alkohol. I byggnaden får det max vistas 

210 personer och det antas i detta scenario att 120 personer av dessa befinner sig i festlokalen, då detta är 

maximalt tillåtet antal i festlokalen, och övriga 90 är utspridda i restaurangen och i övre baren. Vidare 

antas att dörrar mellan festlokal och foajé står öppna under hela förloppet. Dörrar som leder ut från 

foajén är öppna under hela förloppet. Dörrar från restaurang till akterdäck samt från festlokalen till 

akterdäck öppnas i samband med att personer börjar utrymma. Det antas också att brand- och 

utrymningslarm alltid fungerar. Dessutom antas att personer i byggnaden inte försöker släcka branden. 

Vid simulering i Simulex har utrymning av alla lokaler påbörjats samtidigt, vilket anses vara ett 

konservativt angreppssätt då köbildningen på akterdäck blir maximal. Scenariot har simulerats i 8 minuter i 

FDS. 

9.1 Brandförlopp 
Branden antas antända i soffan på grund av en glödande cigarettfimp eller en anlagd brand. Detta är 

vanliga orsaker till brand i nattklubbar se Bilaga L: Statistik. Brandens placering visas i Figur 21.  

 

Figur 21. Brandens placering i Scenario 1 - Brand i foajé 

Värsta troliga scenariot är att ingen person upptäcker branden och att branden därför får växa ostört. 

Hänsyn till brandspridning har ej beaktats då den inte antas påverka tiden till kritiska förhållanden. Figur 

22 visar soffan i foajén.  
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9.1.1 Effektutveckling 
Effektutvecklingen antas öka enligt    - kurva, där   uppskattas vara 0.03 kW/s2 efter att ha jämfört 

effektkurvor för försök med brand i soffa som är redovisade i rapporten Initial Fires (Särdqvist, 1998) och 

försök ur Journal of Fire Sciences (Babrauskas, 1983). Effektutvecklingen når 1000 kW vid tiden tre 

minuter och hålls därefter konstant.  I   

Figur 23 visas försöksuppställningen för försöket i Journal of Fire Sciences.  

  
Figur 23. Försöksuppställning i Journal of Fire Sciences 
(Babrauskas, 1983) 

I försöken i Initial Fires (Särdqvist, 1998) fås en lägre effekt än för försöket i Journal of Fire Sciences, 

detta beror antagligen på mängden brännbart material i soffan, då tillväxthastigheten är ungefär samma för 

de båda försöken. Dessa två försök stärker alltså valet av   och effektkurvan i Figur 24 antas stämma 

överens med verkligheten. I Figur 24 jämförs den framtagna effektutvecklingen med αt2-kurvor som har 

tillväxthastigheterna fast och medium. Den approximerade effektutvecklingen används sedan som indata i 

FDS. För att kontrollera om branden blir ventilationskontrollerad se Bilaga C: Indata och resultat 

handberäkningar. Bilaga C: Indata och resultat handberäkningar 

 

Figur 24. Effektutveckling - Brand i foajé i jämförelse med αt2-kurvor  
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Figur 22. Soffan i M/S Hansas foajé (Privat) 
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9.2 Tid till kritiska förhållanden: Scenario 1 
I detta kapitel redovisas tider till det att kritiska förhållanden uppstår i byggnadens lokaler. Dessa tider har 

erhållits efter simuleringar gjorda i FDS och i vissa fall från handberäkningar.  

Beräkningar finns i bilaga C, D och E. I Bilaga F: Indata  finns en lokalöversikt som kan underlätta då 

resultaten från FDS i visa fall visas som bilder. 

9.2.1 Brandgaslagrets höjd 
Enligt en beräkningsmodell i de allmänna råden i BBR 2008, se avsnitt 4.1, bör brandgaslagret inte sjunka 

lägre än 1,79 meter över golvet. Detta gäller i samtliga lokaler, eftersom takhöjden över golvet är 1,9 

meter. Enligt simuleringarna i FDS fluktuerar brandgaslagret initialt kraftigt i brandens omedelbara närhet, 

vilket gör det svårt att bestämma en exakt tid när brandgaslagret når kritisk höjd. Vid dessa fluktuationer 

når brandgaslagret under kritisk höjd vid ett antal tillfällen, dock har brandgaslagret sjunkit under kritisk 

höjd i hela foajén vid tiden 30 sekunder. I Figur 25 ses brandgaslagrets höjd i foajén från utdata ur FDS.  

 

Figur 25. Brandgaslagrets höjd i foajé 

Simuleringen i FDS visar att det bildas en spillplym när brandgaser tränger upp i trappan till 

restaurangdelen. Luftinblandningen blir mycket stor och flödet högt. Det turbulenta flödet leder till att en 

virvel bildas i området kring trappan i restaurangdelen och övre bar, vilket kan ses i Figur 26.  

I köket understigs kritisk höjd efter en och halv minut och för restaurangen är motsvarande tid två 

minuter. Det turbulenta flödet i trappan gör att området kring trappan/övre bar fylls av brandgaser 

hastigt. Från det att brandgaser strömmar upp tar det ett tiotal sekunder innan brandgaserna fyllt detta 

område från golv till tak. Detta inträffar efter en minut. Längre in i den övre baren når brandgaslagret 

under kritisk höjd omkring en och en halv minut efter det att branden startat. Brandgaserna når aldrig 

festlokalen. 
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Figur 26. Brandgasspridning från foajé till restaurang/övre bar efter tiden 70 sekunder 

9.2.2 Temperatur 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se avsnitt 4.1, bör temperaturen vid utrymning ej överstiga 80°C. 

För att uppskatta tiden tills dess att temperaturen överstiger 80°C används FDS. Temperaturen är 

framtagen för höjden 1,79 meter, kritisk nivå för brandgaslagrets höjd över golvet. Tiderna för att uppnå 

kritisk temperatur i de olika lokalerna redovisas i Tabell 9. I FDS har restaurangen och festlokalen var för 

sig delats in i två delar. Detta för att kunna visa tiden till kritiska förhållanden i områdena närmast 

nödutgångarna. Restaurang del 1 representerar området närmast utgångarna akterut och restaurang del 2 

representerar området närmast trappan ner till foajén. För festlokalen representerar festlokal del 1 området 

närmast nödutgång till akterdäck och festlokal del 2 området kring passagerna till foajé.  

Tabell 9 Tid till kritisk temperatur. Scenario 1 - Brand i foajé. [-] betyder att temperatur aldrig uppnås inom 
simuleringstiden. 

Lokal Tid till 80°C [s] 

Festlokal, del 1 - 
Festlokal, del 2 - 
Foajé 60 
Trappa till restaurang 80 
Övre bar 120 
Restaurang, del 1 - 
Restaurang, del 2 - 
Kök - 

9.2.3 Strålning 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.1, bör strålningen på utrymmande personer inte överstiga 2,5 

kW/m2, detta gäller under en längre tidsperiod. För en kortare period får strålningen inte överstiga 10 

kW/m2.  På grund av att foajén är liten både i volym och i storlek anses strålningen från flamman vara det 

som ger störst strålpåverkan på utrymmande personer. För att uppskatta tiden det tar att uppnå kritisk 

strålning används handberäkning för radiell strålning, se Bilaga A: Teori angående handberäkningar. 

Strålningen från flamman överstiger 2,5 kW/m2 redan efter 10 sekunder vid avståndet en meter från 

flamman och 120 sekunder vid avståndet två meter från flamman. Strålningen överstiger 10 kW/m2 efter 

120 sekunder en meter från flamman. Strålningen från brandgaslagret i foajén överstiger efter 300 

sekunder, enligt handberäkningar, 2,5 kW/m2. I angränsande lokaler uppstår ingen strålning som 

överstiger kritisk nivå. 
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9.2.4 Sikt 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se kapitel 4.1, bör sikten vid utrymning ej understiga 10 meter. 

Detta gäller i lokaler där utrymmande personer ej förväntas ha god lokalkännedom, vilket i detta fall gäller 

i foajén. För att uppskatta tiden till 10 meters sikt används utdata ur FDS- simuleringar. Tiderna till 

kritiska förhållanden, 10 meters sikt vid 1,8 meter över golvet redovisas i Tabell 10. Restaurang, del 1 avser 

området i närheten av trappan ned till foajén och Restaurang, del 2 avser området kring de två 

nödutgångarna till akterdäck. För festlokalen är del 1 närmast scenen och del 2 närmast foajén. 

Tabell 10 Tid till 10 meters sikt. Scenario 1 - Brand i foajé. [-] betyder att temperatur aldrig uppnås inom 
simuleringstiden. 

Lokal Tid till 10 m sikt [s] 

Festlokal, del 1 - 
Festlokal, del 2 - 
Foajé 25 
Trappa till restaurang 40 
Övre bar 80 
Restaurang, del 1 95 
Restaurang, del 2 120 
Akterdäck 135 
Kök 65 

 

Figur 27 visar siktförhållandena efter en minut. Blå och turkos färg betyder att sikten understiger 10 meter. 

Denna bild överensstämmer med brandgaslagrets höjd som redovisas som bild i Figur 26 i kapitel 9.2.1. 

På grund av det turbulenta flödet i trappan fylls området ovanför trappan snabbt och sikten blir kritisk ett 

tiotal sekunder efter att detta sker. Detta gör att vägen ut ur övre baren snabbt blockeras för gäster och 

personal som befinner sig i den övre baren.  

 
Figur 27. Siktförhållande efter 1 minut vid brand i foajé. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

Figur 28 visar att sikten understiger 10 meter närmast taket och brandgaslagret har sjunkit lägre än 1,79. 

Trots detta skulle utrymning fortfarande kunna ske efter 2 minuter, dock är siktförhållanden i övre baren 

vid denna tid långt över kritiska förhållanden. 
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Figur 28. Siktförhållande efter 2 minut vid brand i foajé. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

Efter tiden 2 minuter sjunker brandgaslagret snabbt, sikten följer samma mönster. I Figur 29 ses att 

siktförhållandena i restaurangdelen försämrats kraftigt vid tiden 3 minuter. Utrymning anses inte härmed 

inte längre kunna ske. 

 

Figur 29. Siktförhållande efter 3 minut vid brand i foajé. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

9.2.5 Toxicitet 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.1, bör halten av giftiga gaser som utrymmande personer utsätts 

för beaktas vid värdering av kritiska förhållanden. Dessutom ska syrehalten beaktas, så att denna inte 

sjunker för lågt. Koldioxidhalten bör inte överstiga 5 %, kolmonoxidhalten bör ej överstiga 0,2 % och 

syrehalten bör inte sjunka under 15 % (Brandteknik, 2005) Enligt simuleringen i FDS uppstår skadliga 

halter av koldioxid och kolmonoxid i brandgaslagret kring och alldeles ovanför flammans bas efter 150 

sekunder. Efter 180 sekunder är halten av kolmonoxid över kritisk nivå i foajén och efter 200 sekunder är 

halten av koldioxid över kritisk nivå inom ett område av cirka en meter från flamman. Syrgashalten 

sjunker under 15 % efter 150 sekunder i närheten av branden och i övriga foajén efter 220 sekunder. I 

övriga utrymmen blir brandgaserna väl omblandade och inga kritiska nivåer uppstår. 

9.2.6 Sammanställning av tid till kritiska förhållanden 
I scenario brand i foajé sjunker brandgaslagret mycket snabbt, 30 sekunder, till kritisk nivå i foajén. I 

samband med detta understiger även sikten den kritiska nivån på 10 meter. Temperaturen och strålningen 

uppnår snabbt kritiska nivåer. Temperaturen överstiger 80°C efter 1 minut.  Strålningen från flamman 

överstiger 2,5 kW/m2 efter 10 sekunder på avståndet en meter från flamman och efter 120 sekunder på 

avståndet 2 meter. Personer som eventuellt utrymmer via foajén kommer troligt att passera väldigt nära 

flamman eftersom foajén är liten till volymen. Efter 30 sekunder antas det orimligt att personer utrymmer 

genom foajén på grund av dessa kritiska förhållanden. Kritiska nivåer av giftiga gaser uppnås, dock relativt 
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sent i förhållande till övriga parametrar. Eftersom att foajén måste passeras för att utrymma via 

landgången midskepps, beaktas även den strålning som en utrymmande får utsättas för under en kort tid. 

Denna strålningsnivå, 10 kW/m2, uppnås inom en meter från flamman efter tiden 120 sekunder. Enligt 

simulering i FDS stabiliseras brandgaslagret i foajén kring 1 meters höjd över golvet under den tid som 

utrymningen fortgår, vilket är cirka 3 minuter. Sammantaget leder det till att utrymning via foajén blir svår 

vid en brand i foajén.  Dock är vägen ut till det fria, från festlokal via foajén, inte särskilt lång, under 10 

meter. Möjligtvis är det fortfarande så att ett begränsat antal personer då kan ta sig ut, trots att alla 

parametrar för kritiska förhållanden enligt BBR 2008 har uppnåtts. 

Foajéns placering, med direkt anknytning till övriga befolkade lokaler, gör att brandgasspridning sker 

mycket hastigt vid en brand. Få personer förväntas befinna sig i foajén, då ytan är begränsad och den 

endast fungerar som passage mellan de andra lokalerna.  De få personer som möjligtvis befinner sig i 

foajén antas kunna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår.   

För att hantera osäkerheter och variationer i utrymningsförloppet används fördelningar istället för diskreta 

värden. Den fördelning som används är triangulärfördelningen eftersom den kan hantera både det mest 

troliga värdet för personer att utrymma och även de enstaka som tar längre eller kortare tid på sig vid 

utrymning. Tider i triangulärfördelningen anges i sekunder och beskrivs med T(min; medel; max). Detta 

gäller även scenario två och tre.  

För scenario Brand i foajé uppnås inte kritiska förhållanden i festlokalen inom den i FDS simulerade tiden. 

För att ta hänsyn till osäkerheter i simuleringar och antaganden antas det kunna ske både fortare och 

långsammare varför tid till kritiska förhållanden fördelas med triangulärfördelningen T(450;480;530). Från 

FDS-simulering fås att det blir kritiska förhållanden mellan 100 och 140 sekunder i restaurang övre bar. 

Dessa ansätts som min och max i en likformig fördelning T(100;120;140). 

9.3 Utrymningstid 
I detta avsnitt beskrivs hur utrymningstiden uppskattas. Utrymningstiden är summan av varseblivning, 

förberedelse- och förflyttningstiden. Alla tider är fördelade enligt triangulärfördelning med min-, max- och 

medelvärden, T(min; medel; max). 

Resonemanget ovan gäller även för scenario 2 och 3. 

9.3.1 Varseblivningstid 
Festlokalen 

Efter 35 sekunder utlöser brandlarmet enligt resultat från FDS och personerna antas reagera. Det är inte 

troligt att någon reagerar innan brandlarmet detekterar varför 35 sekunder anses som minvärdet för 

varseblivningstiden för personerna i festlokalen. På grund av att det saknas ett larmdon i festlokalen och 

musiken inte tystnar samt att personerna kan vara berusade antas att intervallet från minvärdet till 

maxvärdet är en minut. Det larmdon som hörs i festlokalen finns i foajén varför personer som befinner 

sig nära foajén antagligen hör larmet före de som befinner sig närmare scen. Tiden för varseblivning i 

festlokalen antas vara T(35;65;95). 

Restaurang och övre bar 

Efter 35 sekunder utlöser brandlarmet enligt resultat från FDS och personerna antas reagera. Det är inte 

troligt att någon reagerar innan brandlarmet detekterar varför 35 sekunder anses som minvärdet för 
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varseblivningstiden för personerna i restaurang och övre bar. Det antas att intervallet från minvärdet till 

maxvärdet är en halv minut eftersom personer reagerar olika fort och musiken fortfarande spelar samt att 

vissa personer kan vara berusade. Tiden för varseblivning i festlokalen antas vara T(35;50;65). 

9.3.2 Förberedelsetid 
Festlokal 

Eftersom kritiska förhållanden inte uppstår i festlokalen inom simulerad tid antas ett stort tidsintervall. 

Enligt Brandskyddshandbokens (Brandteknik, 2005) föreslagna tider för förberedelse ligger de inom 

intervallet 3-5 minuter, dock antas det att personer i festlokalen har kortare förberedelsetid eftersom 

lokalen är liten och överblickbar. Det antas att brandcellsdörrarna inte stängs vilket medför att någon i 

festlokalen bör kunna se branden eller känna lukten av den och sedan spridas budskapet till andra 

personer i festlokalen. Tiden för förberedelse antas vara T(120;150;180).  

Restaurang och övre bar 

Restaurangen och övre baren börjar rökfyllas ungefär samtidigt som brandlarmet aktiverar, vilket betyder 

att det finns två faktorer som tyder på brand och att personerna därför bestämmer sig snabbare för att 

utrymma (Frantzich, Tid för utrymning vid brand, 2001). Rekommenderad tid är enligt Frantzich en minut 

för personer som ser branden (Frantzich, Tid för utrymning vid brand, 2001). I detta scenario antas tiden 

vara mindre än en minut eftersom kritiska förhållanden uppstår snabbt på grund av att det sprids mycket 

brandgaser och personerna uppmärksammas därmed tidigare på att utrymning bör påbörjas. Avståndet till 

branden är litet och personerna bör kunna upptäcka branden och därmed bestämma sig för att utrymma 

relativt snabbt. Förberedelsetiden antas triangulärfördelad enligt T(45;60;75). 

9.3.3 Förflyttningstid  
Festlokal 

Då det brinner i foajén antas det mest troligt att nödutgången vid scenen används till utrymning eftersom 

branden kommer att försvåra utrymning via foajén. Förflyttningstiden då detta scenario simuleras i 

Simulex är 153 sekunder. För att ta hänsyn till faktorer som påverkar förflyttning, t.ex. berusning och 

möblering, varieras förflyttningstiden +/- 15 sekunder. Figur 30 visar hur köbildning uppstår vid 

nödutgången vid scenen. Förflyttningstiden antas vara T(138;153;168). I Figur 30 ses att det uppstår 

köbildning vid trappan från festlokal till akterdäck. 

 

Figur 30. Till vänster visas tillgängliga utgångar där grön pil visar tillgänglig utgång och rött kryss betyder att dörrarna 
inte används. Till höger visas att köbildning uppstår. 

Restaurang och övre bar 

I scenario Brand i foajén antas det mest troligt att dörrarna från restaurangen till akterdäck används. Foajén 

kommer snabbt bli rökfylld och trappan ner till foajén likaså vilket motiverar valet av dörrar. Figur 31 visar 

var köbildning uppstår. Det antas att personerna väljer att fördela sig jämnt över de två utgångarna i 

restaurangen, detta scenario simuleras i Simulex och ger en förflyttningstid på 100 sekunder, vilket också 

antas vara den snabbaste förflyttningstiden. Fördelar sig personerna över en utgång blir förflyttningstiden i 
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Simulex 140 sekunder vilket anses vara den längsta förflyttningstiden. Förflyttningstiden antas vara 

T(100;100;140). I Figur 31 ses att köbildning uppstår vid den aktre landgången. 

 

Figur 31. Till vänster visas tillgängliga utgångar där grön pil visar tillgänglig utgång och rött kryss betyder att dörrarna 
inte används. Till höger visas att köbildning uppstår. 

9.4 Säkerhetsmarginal 
I Tabell 11 nedan redovisas fördelningarna för varseblivnings-, förberedelse- och förflyttningstid samt tid 

till kritiska förhållanden. Dessa fördelningar sätts in i @Risk och säkerhetsmarginalen beräknas med 

ekvationen: 

tsäkerhetsmarginal = tkritisk – tvarseblivning - tförberedelse - tförflyttning 

Tabell 11 Indata till @Risk för brand i foajé 

 

Figur 32 visar att säkerhetsmarginalen för personerna i festlokalen alltid är positiv, vilket betyder att i 1000 

fall av 1000 hinner alla personer ut. Medelvärdet är 150 sekunder. För personerna i restaurangen och övre 

baren är marginalen negativ i alla fall vilket betyder att i 0 fall av 1000 hinner alla ut. Medelvärdet är -100 

sekunder, d.v.s. i genomsnitt behövs ytterligare 100 sekunder för att personerna inte skall utsättas för 

kritiska förhållanden. 

  

Lokal tvarseblivning [s] tförberedelse [s] tförflyttning [s] tkritisk [s] 

Festlokal (35;65;95) (120;150;180) (138;153;168) (450;480;530) 

Restaurang 
och övre bar 

(35;50;65) (45;60;75) (100;100;140) (100;120;140) 
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Figur 32. Till vänster säkerhetsmarginalen för festlokalen och till höger säkerhetsmarginal för restaurang och övre bar. 

Tillfredsställande utrymning uppnås ej i detta scenario och åtgärder krävs. 

9.5 Scenariospecifika åtgärdsförslag 
Nedan listas tänkbara åtgärdsförslag som framkommit av analysen ovan. Åtgärdsförslagens effekt 

kontrolleras i kapitel 13 och slutgiltiga åtgärder för M/S Hansa redovisas i kapitel 14. 

- Montera dörrar mellan restaurangdelen och foajén. På så sätt utökas antalet brandceller vilket gör 

att gångavstånd inom dessa minskas. Det ger även mindre risk för personer som befinner sig i 

restaurangdelen och övre bar att utsättas för kritiska förhållanden.  

- Ett glasparti i dörrar i utrymningsväg möjliggör att personer ser ner till foajén även om dörrarna 

stängts. Det torde öka förståelsen för att dörren inte bör öppnas, om rök/flammor syns på andra 

sidan, och att annan utrymningsväg bör väljas.  

- Dörrarna i alla brandcellsgränser bör ha automatisk dörrstängare. Detta för att minska 

brandgasspridning till angränsande lokaler samt hålla kvar brandgaserna i foajén.  

- Detektor rakt ovanför soffan i foajén, för att få snabbare detektion. Detta då podiet där soffan 

står upplevs som den enda plats där det är möjligt att ställa eller lagra något brännbart i någon 

större omfattning. Ett alternativ kan vara att byta ut detektorerna till rökdetektorer istället för 

värmedetektorer, detta skulle ge snabbare detektion. 

- Flytta brandlarmscentralen. För att underlätta åtkomst bör den flyttas till foajén eller lokal i nära 

anslutning till landgångarna. 

- För att kunna utrymma köket är det viktigt att handtaget till utrymningsluckan från köket finns 

lättillgängligt och inte kan försvinna eller slarvas bort. Detta då luckan är enda vägen ut ur köket 

vid detta scenario.  

- För utrymningen av festloken är det även viktigt att utrymningsvägen från festlokalen upp till 

akterdäck blir fritt framkomlig och tydligt markerad. Vägledande markering och panikregel på 

dörren är några av åtgärdsförslagen.  

- Nödbelysningen, som bör funktionstestas, underlättar för att personer som utrymmer ska kunna 

se och hitta till utrymningsvägen 
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9.6 Diskussion 
Brandscenariot Brand i foajé valdes främst på grund av att en eventuell brand i foajén antogs ha stor 

påverkan på utrymningen. Foajéns centrala placering i byggnaden med angränsning till alla övriga lokaler 

förutom övre baren och det faktum att foajén måste passeras vid utrymning via landgången midskepps 

förstärker valet av scenario eftersom den här vägen antas bli nästintill blockerad då det brinner i soffan. 

Ett konservativt antagande är att brandcellsdörrar från foajé till festlokal och kök är öppna, detta leder till 

maximal brandgasspridning. Personalen bär ansvar för att dessa dörrar skall stängas vid brand. 

Sannolikheten att detta faktiskt sker vid en brand är svårbedömt, det antas rimligt att detta inte alltid skulle 

ske. Att personfördelningen satts till 90 personer i restaurang och övre bar och 120 personer i festlokal 

beror på att denna fördelning anses mest trolig då detta scenario skulle kunna inträffa. Eftersom inte ens 

90 personer hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår anses då inte heller de maximalt tillåtna 120 

hinna ut i tid från restaurang och övre bar.     

Brandens effektutvecklingskurva är framtagen genom att jämföra två av varandra oberoende brandtester 

och bör därför representera verkligheten. Soffan i foajén och de två sofforna som eldades behöver dock 

inte vara av samma typ vilket medför att brandförloppet kan se annorlunda ut i verkligheten jämfört med 

den dimensionerande effektutvecklingen som tagits fram i detta scenario. Vidare har förbrinntid 

försummats för att få ett snabbare brandförlopp och för att förbrinntiden inte kommer att påverka 

utrymningsförloppet. I verkligheten kan förbrinntiden vara upp till någon minut och därför finns det stora 

möjligheter att släcka branden innan brandens effekt blivit för stor. Flamspridning längs taket kommer 

förmodligen ske, dess inverkan på brandförloppet inom simulerad tid i FDS har inte beaktats på grund av 

svårigheterna att beräkna flamspridning och att soffans effektutveckling allena kommer att bli hög.  

Att uppskatta tidpunkten till kritiska förhållanden är komplicerat, detta beror på att brandgaserna 

fluktuerar och luft från öppningar blandas in i brandgaserna och skapar virvlar. Kritiska förhållanden 

uppstår vid olika tidpunkter i olika lokaler. Tiderna har oftast bedömts i områden kring nödutgångar och 

andra platser där folk antas befinna sig under utrymningsförloppet. För att ta hänsyn till detta har ett en 

fördelning valts för tiden då kritiska förhållanden uppstår i restaurang och övre bar. I festlokalen uppnås 

inte kritiska förhållanden inom simulerad tid, detta eftersom det finns ett lutande tak ner till festlokalen 

från foajén som förhindrar de varma brandgaserna från att spridas. Eftersom det är lågt i tak nås den 

kritiska höjden så pass fort i restaurangen och övre baren, att även om personer skulle antas starta 

utrymningen momentant skulle de få svårt att hinna utrymma. Det är viktigt att inse att även fastän 

brandgaslagret når kritisk höjd i restaurang och övre bar under den simulerade tiden uppnås inte kritisk 

nivå på varken temperatur eller toxicitet.  Dock blir sikten mycket dålig i området kring trappan från foajé 

i samma stund som brandgaserna börjar flöda upp. Efter tiden 200 sekunder är sikten så dålig i 

restaurang/övre bar att utrymning ej kan ske, oavsett om utrymmande personer hukar sig eller kryper.  

För att tillfredsställande utrymning ska kunna ske krävs åtgärder.  
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10 BRANDSCENARIO 2 – BRAND I KÖK 
I följande kapitel redovisas brandscenario 2, brand i kök, tider till kritiska förhållanden och utrymningstid samt även den 

säkerhetsmarginal som dessa ledar fram till. I kapitlet presenteras även några scenariospecifika åtgärdsförslag samt en 

diskussion utifrån brandscenariot. 

Köket i byggnaden används vid lunchserveringen, samt middagar under helger eller andra speciella 

tillställningar. I köket jobbar oftast två personer, ibland fler om tillfället kräver det, maximalt fyra stycken 

enligt brandskyddsdokumentationen (Martinsson, 2010). I detta scenario vistas 120 personer i festlokal 

och 90 personer i restaurang och övre bar, detta följer byggnadens maximala personantal, 210. Vidare 

antas att svängdörrar mellan kök och foajé är stängda, men har en springa i underkant och i sidan på 4-5 

cm. Branddörrar mellan kök och foajé antas således vara i uppställt läge. Dörren från foajé till det fria och 

dörrar mellan festlokal och foajé antas vara öppna under hela brandförloppet. Dörrarna ut från 

restaurangen till akterdäck antas öppna då personerna påbörjar utrymning. Det antas också att ingen 

släckinsats påbörjas av personal eller gäster. Scenariot har simulerats i 8 minuter i FDS. 

För scenario brand i kök utreds främst hur brandspridningen påverkar personer i övriga utrymmen då 

personer i köket antas hinna utrymma. 

10.1 Brandförlopp 
En brand i köket kan få ett snabbt brandförlopp eftersom det under verksamhet i köket kan finnas en hel 

del brännbart material samt att fast släcksystem saknas i köksfläkten. Den släckutrustning som finns är en 

handbrandsläckare med kolsyra. I köksutrustning ingår bland annat fritös, spis och ugn, alla med höga 

arbetstemperaturer. Under en arbetsdag i köket kan handdukar samt förpackningar av papper och plast 

komma i närheten av dessa varma ytor och i värsta fall antändas.  

Branden antas starta i det brännbara material som finns i närheten av fritösen och den redan höga 

arbetstemperaturen gör att brandförloppet går snabbt. Experimentet ”Fast food kitchen restaurant” som 

gjorts av National Research Council Canada, NRC, visar på att en brand i ett kök kan ha en linjär 

tillväxtfas (National Research Council , 2005). Förpackningar av papper och plast brinner med relativt 

snabb tillväxthastighet var för sig så tillsammans med hög temperatur och oljiga ytor anses det rimligt att 

branden växer linjärt (Karlsson & Quintiere, 2000).  

Statistik från räddningstjänstens insatsrapporter 2011 visar på att drygt en femtedel av alla bränder i allmän 

byggnad startar i köket (MSB, 2011). Brandens placering visas i Figur 33. 

 

Figur 33. Brandens placering i scenario 2 – Brand i kök 
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10.1.1 Effektutveckling 
Den effektutveckling som utläses ur försöket ”Fast food kitchen restaurant” är den som uppnås vid 

eldandet av försöksuppställningen och tar ingen hänsyn till eventuell brandspridning. Utifrån experimentet 

från NRC (National Research Council , 2005) approximeras en effektutvecklingskurva som växer linjärt 

enligt formen  ̇ = αt. Det antas att branden når maxeffekten 1600 kW efter 500 sekunder vilket ger ett α-

värde på 3,2 kW/s. Under denna tid antas branden inte sprida sig mer än till närliggande plast- och 

pappersförpackningar. Det som eldades i försöket var en blandning av pappersservetter, 

plastförpackningar och träbänk, se Figur 34. Materialet antas överensstämma väl med vad som kan anses 

finnas i byggnadens kök när det är i verksamhet. Den approximerade effektutvecklingskurvan tillsammans 

med αt2-kurvor redovisas i Figur 35. Den approximerade effektutvecklingen används sedan som indata i 

FDS. För att kontrollera om branden blir ventilationskontrollerad se Bilaga C: Indata och resultat 

handberäkningar. 

 

 

 

Figur 35. Effektutveckling - Brand i kök i jämförelse med αt2-kurvor 
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10.2 Tid till kritiska förhållanden Scenario 2 
I detta kapitel redovisas tider till det att kritiska förhållanden uppstår. Dessa tider har erhållits efter 

simuleringar gjorda i FDS och i vissa fall från handberäkningar. Beräkningar finns i bilaga C, D och E. I 

Bilaga F: Indata  finns en lokalöversikt som kan underlätta då resultaten från FDS i visa fall visas som 

bilder. 

10.2.1 Brandgaslagrets höjd 
Enligt beräkningsmodell i de allmänna råden i BBR 2008, se 4.1, bör brandgaslagret inte sjunka lägre än 

1,79 meter över golvet. Detta gäller i samtliga utrymmen, eftersom takhöjden över golvet är 1,9 meter. 

Initialt fluktuerar brandgaslagret kraftigt i brandens omedelbara närhet, vilket gör det svårt att bestämma 

en exakt tid då brandgaslagret når kritisk höjd. Vid dessa fluktuationer når brandgaslagret under kritisk 

höjd vid ett antal tillfällen, dock har brandgaslagret sjunkit under kritisk höjd i hela köket vid tiden 25 

sekunder. I Figur 36 ses brandgaslagrets höjd i köket från utdata ur FDS. 

 

Figur 36. Brandgaslagrets höjd i köket 

Spridningen av brandgaser till övriga lokaler från köket vid tiden 2 minuter kan ses i Figur 37. 

Simuleringen visar hur brandgaserna först fyller takarean i foajén och sedan flödar upp i trappan och 

börjar fylla övre baren och sedan restaurangen. Brandgaslagret stabiliserar sig kring höjden 1,2 – 0,8 meter 

över golvet i foajén. 

 

Figur 37. Brandgasspridning vid brand i kök 

10.2.2 Temperatur 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.1, bör temperaturen vid utrymning ej överstiga 80°C. För att 

uppskatta tiden till det att temperaturen överstiger 80°C används FDS. Tiderna till det att kritisk 

temperatur uppnås redovisas i Tabell 12.  
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Tabell 12 Tid till kritisk temperatur. Scenario 2 - Brand i kök. [-] betyder att temperatur aldrig uppnås inom 
simuleringstiden. 

Lokal Tid till 80°C [s] 

Festlokal, del 1 - 
Festlokal, del 2 - 
Foajé 400 
Trappa - 
Övre bar - 
Restaurang, del 1 - 
Restaurang, del 2 - 
Kök 35 

10.2.3 Strålning 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.1, bör strålningen på utrymmande personer inte överstiga 2,5 

kW/m2, detta gäller under en längre tidsperiod.  Stålningen från flamman överstiger enligt 

handberäkningar 2,5 kW/m2 efter 30 sekunder vid avståndet 1 meter från flamman och 120 sekunder vid 

ett avstånd av 2 meter från flamman. Strålningen överstiger 10 kW/m2 efter 120 sekunder inom en meter 

från branden. Strålningen från brandgaslagret överstiger enligt handberäkningar 2,5 kW/m2 efter 290 

sekunder. 

10.2.4 Sikt 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se kapitel 4.1, bör sikten vid utrymning av kända miljöer ej 

understiga 5 meter. Detta gäller då endast personal antas befinna sig i köket och därmed antas ha god 

lokalkännedom. I övriga lokaler bör sikten ej understiga 10 meter. För att uppskatta tiden till 5 meter 

respektive 10 meters sikt används FDS. Tiderna till dess att kritisk sikt uppnåddes vid 1,8 meter över 

golvet redovisas i Tabell 13.  Restaurang, del 1 avser området i närheten av trappan ned till foajén och 

Restaurang, del 2 avser området kring de två nödutgångarna till akterdäck.  

Tabell 13 Tid till 10 meters sikt. Scenario 2 - Brand i kök. [-] betyder att temperatur aldrig uppnås inom 
simuleringstiden. 

Lokal Tid till 10 m sikt [s] 

Festlokal, del 1 - 
Festlokal, del 2 - 
Foajé 60 
Trappa 160 
Övre bar 100 
Restaurang, del 1 220 
Restaurang, del 2 260 
Akterdäck - 
Kök 25           (5 meters sikt) 
Sikten understiger snabbt kritiska förhållanden i en halv minut i köket. I foajén blir förhållandena kritiska 

inom 1 minut, dock stabiliseras dessa sedan kring 1,3 meter över golvet. Det turbulenta flödet i trappan 

gör att brandgaserna blir väl omblandade. Figur 38 visar hur sikten blir kritisk från golv till tak kring 

området ovanför trappan inom ett tiotal sekunder efter att brandgaserna börjat stiga upp i trappan.  
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Figur 38. Siktförhållande efter 2 minuter vid brand i kök. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

Figur 39 och Figur 40 visar att brandgaslagret håller sig på en konstant nivå kring 0,9 meter över golvet. 

Efter 4 minuter är kritiska förhållandena med avseende på sikt uppnådda i restaurang. Figur 39 visar dock 

att det fortfarande kan vara möjligt för personer som befinner sig restaurangen att utrymma via akterdäck. 

Dock krävs det att de hukar sig ned för att fortfarande ha 10 meters sikt.  

 

Figur 39. Siktförhållande efter 4 minuter vid brand i kök. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

Efter tiden 4 minuter sjunker brandgaslagret i restaurang och i samband med detta blir sikten kritisk 

närmare golvet. I Figur 40 ses hur siktförhållandena i restaurangen har försämrats vid tiden 5 minuter. 

 

Figur 40. Siktförhållande efter 5 minuter vid brand i kök. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

10.2.5 Toxicitet 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.1, bör halten av giftiga gaser som utrymmande personer utsätts 

för beaktas vid värdering av kritiska förhållanden. Dessutom ska syrehalten beaktas, så att denna inte 

sjunker för lågt. Koldioxidhalten bör inte överstiga 5 volymprocent, kolmonoxidhalten bör ej överstiga 0,2 

volymprocent och syrehalten bör inte sjunka under 15 volymprocent (Brandteknik, 2005). Enligt 

simuleringen i FDS uppstår skadliga halter av koldioxid efter 150 sekunder i närheten av flamman och 

efter 200 sekunder i stora delar av köket. Efter 5 minuter börjar skadliga nivåer av koldioxid uppmätas i 

foajén. 
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Kritiska halter av kolmonoxid uppmätts i närheten av flamman efter 120 sekunder och efter 190 är stora 

delar av köket utsatt. Efter 5 minuter uppnås skadliga nivåer av kolmonoxid i foajén. 

Syrehalten i flammans närhet sjunker under 15 % efter 140 sekunder i och i större delen av köket efter 210 

sekunder. Efter 320 sekunder har syrehalten börjat sjunka under kritisk nivå även i foajén. 

10.2.6 Sammanställning av tid till kritiska förhållanden  
I scenario brand i kök sjunker brandgaslagret mycket snabbt, 25 sekunder, till kritisk nivå i brandrummet. I 

samband med detta understiger sikten den kritiska nivån 5 meter. Temperaturen och strålningen uppnår 

snabbt kritiska nivåer. Temperaturen överstiger 80  efter 35 sekunder. Strålningen från flamman 

överstiger 2,5 kW/m2 efter 30 sekunder på avståndet en meter från flamman och efter 120 sekunder på 

avståndet 2 meter.  Kritiska nivåer av giftiga gaser uppnås, dock relativt sent i förhållande till övriga 

parametrar. Personalens lokalkännedom gör troligtvis att de har en god chans att i tid hinna utrymma. 

Brandgaserna från branden gör att sikten relativt fort blir dålig i övriga utrymmen, speciellt i foajén där 

sikten understiger 10 meter efter 60 sekunder. Detta leder till att åtgärder krävs för att förhindra 

brandgasspridning från köket till utrymmen där gästerna befinner sig. 

För att jämföra tid till kritiska förhållanden med utrymningstiden fördelas ovan diskuterade tider enligt 

triangulärfördelning och simuleras i @Risk. För scenario Brand i kök uppnås inte kritiska förhållanden 

inom den i FDS simulerade tiden (480 sekunder) i festlokalen. För att ta hänsyn till osäkerheter i 

simuleringar och antaganden antas det kunna ske både fortare och långsammare varför tid till kritiska 

förhållanden för festlokalen fördelas med triangulärfördelningen T(450;480;530). Från FDS- simulering fås 

att det blir kritiska förhållanden efter 150 sekunder i övre bar och efter 250 sekunder i utgångarna från 

restaurang till akterdäck. För att ta hänsyn till detta fördelas tiden till kritiska förhållanden för 

restaurang/övre bar enligt triangulärfördelningen T(150;200;250), där 200 sekunder är ett medelvärde. 

10.3 Utrymningstid 
I det här avsnittet redovisas tid till utrymning. Tiderna har tagits fram enligt beskrivning i avsnitt 9.3. 

Varseblivnings-, förberedelse- samt förflyttningstid för personer som befinner sig i köket beskrivs ej då 

antal personer i köket är maximalt fyra stycken och avståndet till utrymningsvägarna är korta. Det antas att 

dessa personer hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår.  

10.3.1 Varseblivningstid 
Festlokal 

Efter 80 sekunder utlöser brandlarmet enligt resultat från FDS och personerna antas reagera. Det är inte 

troligt att någon reagerar innan brandlarmet detekterar varför 80 sekunder anses som minvärdet för 

varseblivningstiden för personerna i festlokalen. På grund av att det saknas ett larmdon i festlokalen och 

musiken inte tystnar samt att personerna kan vara berusade antas att intervallet från minvärdet till 

maxvärdet är en minut. Det larmdon som hörs i festlokalen finns i foajén varför personer som befinner 

sig nära foajén antagligen hör larmet före de som befinner sig närmare scen. Tiden för varseblivning i 

festlokalen antas vara T(80;110;140). 

Restaurang och övre bar 

Efter 80 sekunder detekteras branden enligt FDS och larmklockorna aktiveras. Det är inte troligt att 

någon reagerar innan brandlarmet detekterar varför 80 sekunder är kortaste varseblivningstid. Det antas 
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att det tar en halv minut från att brandlarmet gått till att alla hört brandlarmet detekterat på grund av hög 

musik och att personer kan vara berusade. Varseblivningstiden antas vara fördelad enligt T(80;95;110). 

10.3.2 Förberedelsetid 
Festlokal 

Eftersom kritiska förhållanden inte uppstår i festlokalen antas ett stort tidsintervall för förberedelsetiden. 

Enligt Brandskyddshandbokens föreslagna tider för förberedelse ligger det inom intervallet 3 och 5 

minuter då personer befinner sig i en nattklubb. Dock antas det att personer i festlokalen har kortare 

förberedelsetid än denna tid eftersom lokalen är liten och överblickbar och personerna kommer att 

påverkas i större mån av varandra. Eftersom det antas att brandcellsdörrarna inte stängs bör någon märka 

att brandgaser sprider sig från köket till foajén och sedan sprida budskapet vidare till andra personer. Det 

kan dock dröja upp till 3 minuter eftersom musiken inte stängs av och att personerna kan vara berusade. 

Tiden för förberedelse antas vara T(120;150;180).  

Restaurang och övre bar 

Restaurangen och övre baren börjar rökfyllas ungefär samtidigt som brandlarmet aktiverar, vilket betyder 

att det finns två faktorer som tyder på brand och att personerna därför bestämmer sig snabbare för att 

utrymma (Frantzich, 2001). Rekommenderad tid är enligt Frantzich en minut om personerna ser branden. 

I detta scenario antas förberedelsetiden kunna vara kortare än en minut eftersom mängden brandgaser 

som sprider sig till restaurangen och övre baren är stor och tiden till kritiska förhållanden är kort. Det tas i 

beaktande att musiken inte stängs av och att sirenerna därför blir svårare att höra samt att personerna kan 

vara berusade. Förberedelsetiden antas triangulärfördelad enligt T(45;60;75). 

10.3.3 Förflyttningstid 
Festlokal 

Vid brand i köket sprids brandgaser från köket ut till foajén och sedan vidare upp till restaurangen och 

övre baren. Eftersom foajén hinner bli rökfylld innan personerna börjar utrymma antas de som befinner 

sig i festlokalen söka sig mot nödutgången vid scenen, trappan upp till akterdäck. Detta simulerades i 

Simulex och troligaste värdet för förflyttningstiden blev 153 sekunder. Beroende på olika omständigheter 

t.ex. hur berusade personerna är, vilket är svårt att ha som indata i Simulex, varieras förflyttningstiden +/- 

15 sekunder. Förflyttningstiden antas vara T(138;153;168). I Figur 42 ses hur köbildning uppstår vid 

trappan från festlokal till akterdäck. 

 

Figur 41. Till vänster visas tillgängliga utgångar där grön pil visar tillgänglig utgång och rött kryss betyder att dörrarna 
inte används. Till höger visas att köbildning uppstår. 

Restaurang och övre bar 

Då det brinner i köket antas det mest troligt att dörrarna ut till aktern används eftersom trappan ner till 

foajén är fylld av rök då personerna förväntas påbörja utrymning. Det antas att personerna väljer att 

fördela sig jämnt över de två utgångarna i restaurangen, detta scenario simuleras i Simulex och ger en 

trolig förflyttningstid på 100 sekunder, vilket också antas vara den snabbaste förflyttningstiden. Fördelar 
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sig personerna ojämnt över utgångarna blir förflyttningstiden i Simulex 140 sekunder. Förflyttningstiden 

antas vara T(100;100;140). I Figur 42 ses att köbildning uppstår vid den aktre landgången. 

 

Figur 42. Till vänster visas tillgängliga utgångar där grön pil visar tillgänglig utgång och rött kryss betyder att dörrarna 
inte används. Till höger visas att köbildning uppstår i både restaurangen och på akterdäck. 

Kök 

De personer som kan antas befinna sig i köket är kökspersonalen, som mest får fyra personerna vistas i 

köket. I Simulex blev förflyttningstiden för kökspersonalen 20 sekunder, då de antogs gå genom luckan i 

köket. 

10.4 Säkerhetsmarginal 
I tabellen nedan redovisas varseblivnings-, förberedelse-, förflyttnings- och tid till kritisk förhållanden. 

Dessa fördelningar sätts in i @Risk och säkerhetsmarginalen beräknas med ekvationen: 

tsäkerhetsmarginal = tkritisk – tvarseblivning - tförberedelse - tförflyttning 

Tabell 14 Fördelning av tider för indata i @Risk 

Lokal tvarseblivning [s] tförberedelse [s] tförflyttning [s] tkritisk [s] 

Festlokal (80;110;140) (120;150;180) (138;153;168) (450;480;530) 
Restaurang 
och övre bar 

(80;95;110) (45;60;75) (100;100;140) (150;200;250) 

 

Figur 43 visar att säkerhetsmarginalen för festlokalen alltid är positiv, vilket betyder att alla personer 

hinner utrymma i samtliga fall innan kritiska förhållanden uppstår i festlokalen. Säkerhetsmarginalen för 

restaurangen och övre baren är positiv till 0,1 %. Detta betyder att i mindre än 1 fall på 1000 kommer alla 

personer att hinna ut innan kritiska förhållanden uppstår i restaurangen och övre baren. 
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Figur 43. Till vänster säkerhetsmarginalen för festlokalen och till höger säkerhetsmarginalen för restaurang och övre 
bar. 

10.5 Scenariospecifika åtgärdsförslag 
Nedan listas tänkbara åtgärdsförslag som framkommit av analysen ovan. Åtgärdsförslagens effekt 

kontrolleras i kapitel 13 och slutgiltiga åtgärder för M/S Hansa redovisas i kapitel 14. 

- Punktskydd ovanför fritös/stekbord kan minska konsekvenserna av brand i kök, det kan även 

minska risken för brandspridning från startföremålet.  

- Handtaget till fönstret som används för utrymning från köket ska vara lätt tillgängligt och på säker 

plats exempelvis fast monterat. Detta för att säkerställa att fönstret går att använda som 

utrymningsväg vid brand. 

- För att minska brandgasspridning till foajé och övriga lokaler kan automatiska dörrstängare till 

branddörrarna i köket sättas in. En fördel om dörrarna skulle stängas automatiskt är att 

brandgasspridning förhindras utan att kräva personalens uppmärksamhet. I detta sammanhang 

behöver något göras åt svängdörrarna som är monterade i samma dörröppning, ett förslag kan 

vara handtag eller liknande för underlättande av svängdörrsöppning vid stängd branddörr. 

Branddörrarna bör även fortsättningsvis öppnas inåt mot köket. Detta då personalen förväntas ha 

god lokalkännedom och för att svängdörrarna på ett lättare sätt skall kunna passeras vid 

utrymning.  

10.6 Diskussion 
Scenariot brand i kök valdes främst på grund av att de flesta bränder i allmänna byggnader startar i kök. 

Därför är det viktigt att kunna säkerställa att utrymning kan ske på ett tillfredsställande sätt om det börjar 

brinna i köket.  

Effektkurvan är approximerad från endast ett försök eftersom det förekommit svårigheter i att hitta 

ordentliga försök för brand i kök. Eftersom mängden brännbart material i försöket är större än hur det såg 

ut i närheten av fritösen på platsbesöket, antas det att den approximerade effektkurvan indirekt tar hänsyn 

till eventuell flamspridning. Även om detta antagande görs bör den dimensionerande brandens effektkurva 

vara konservativ och beskriva värsta tänkbara scenario i brand i kök på grund av den mängd material som 

eldats i försöket. Att personfördelningen satts till 90 personer i restaurang och övre bar och 120 personer i 

festlokal beror på att denna fördelning anses mest trolig då detta scenario skulle kunna inträffa. Eftersom 
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inte ens 90 personer hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår anses då inte heller de maximalt tillåtna 

120 hinna ut i tid från restaurang och övre bar.  

Kritiska förhållanden uppnås inte i festlokalen under simulerad tid i FDS, detta har att göra med att 

festlokalen ligger ett halvplan nedanför köket och brandgaserna på grund av termisk stigkraft stiger upp till 

först övre baren och sedan restaurangen. Eftersom det är svårt att utläsa när kritiska förhållanden uppstår i 

restaurang övre bar från FDS sätts tiden in i en fördelning. Svårigheterna att utläsa tiden till kritiska 

förhållanden uppstår på grund av att brandgaserna tenderar att fluktuera tidigt i brandförloppet och virvlar 

skapas då luft från öppningar blandas med brandgaserna. Övre baren rökfylls först, på grund av det korta 

avståndet mellan övre bar och restaurangdelen antas det att personerna förflytta sig till restaurangen innan 

kritiska förhållanden uppstår i baren.  

Svårigheter i att bestämma utrymningstiden har framförallt funnits i förberedelsetiden då kritiska 

förhållanden uppnås snabbt på grund av den låga takhöjden och standardiserade värden från litteratur blir 

svåranvända. Det har varit svårt att uppskatta hur snabbt personer kan reagera på en brand de inte ser 

men ändå blir varse eftersom brandgaserna sprider sig fort och sikten blir dålig. Flertalet antaganden har 

gjorts vilka har bidragit till osäkerheter. 
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11 BRANDSCENARIO 3 – BRAND I FESTLOKAL 
I följande kapitel redovisas brandscenario 3, brand i festlokal, tider till kritiska förhållanden och utrymningstid samt även 

den säkerhetsmarginal som dessa leder fram till. I kapitlet presenteras även några scenariospecifika åtgärdsförslag samt en 

diskussion utifrån brandscenariot. 

En helg i månaden bedrivs nattklubbsverksamhet i form av ”Rockbåten”.  Denna tillställning är oftast 

välbesökt, maximalt får 210 personer vistas i lokalerna på M/S Hansa varav 120 av dessa antas befinna sig 

i festlokalen.  Det antas att 90 personer befinner sig i restaurang och i övre bar och i köket antas två till 

fyra personer ur personalen befinna sig. Vidare antas att ingen släckinsats påbörjas av gäster eller personal 

och att brand- och utrymningslarm fungerar. Dörren ut från foajén till det fria är öppen under hela 

simuleringen och dörren ut från festlokalen till akterdäck öppnas då personer börjar utrymma. 

Skjutdörrarna mellan festlokalen och foajén antas vara öppna under hela förloppet. Dörrarna ut från 

restaurangen till akterdäck öppnas då utrymning påbörjas.  Scenariot har simulerats i 8 minuter i FDS. 

11.1 Brandförlopp 
Längst bak i festlokalen, i akterns finns en golvyta av trä som används som scen. Högtalare, belysning och 

övrig scenutrustning monteras upp provisoriskt. Branden antas starta på grund av elfel eller överhettning i 

denna provisoriska utrustning.  Brandens placering visas i Figur 44. 

 

Figur 44. Brandens placering i Scenario 3 - Brand i festlokal 

Eftersom scenutrustning, såsom högtalare och scenbelysning monteras provisoriskt antas risken för att 

skador på kablage och annan strömförande utrustning vara större. Statistik från bränder i nattklubbar i 

USA visar att 18 % av bränderna beror på elfel (U.S Fire Administration, 2004). I Sverige visar statistiken 

på att 17 % av bränder i allmän byggnad beror på tekniskt fel (MSB, 2011). Det antas att branden i det 

initiala brandförloppet är begränsat till startföremålet och omkringliggande scenutrustning. Det är troligt 

att branden i ett senare skede sprider sig till omkringliggande konstruktion, detta beaktas dock ej då det 

antas ske efter det att kritiska förhållanden har uppnåtts. 
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11.1.1 Effektutveckling 
National Research Council Canada genomförde under 2005 ett antal försök där material eldades som 

ansågs vara representativt för kommersiella lokaler (National Research Council , 2005). Ett av dessa försök 

var ”Computer showroom”, vilket antas kunna representera en brand i scenutrustning. Detta speciellt då 

försöksuppställningen innehåller både trä och plaster, men även en del textiler. I Figur 45 visas 

försöksuppställningen i ”Computer showroom” samt provisorisk scenutrustning på M/S Hansa.  

Figur 45. T.v. Försöksuppställningen i "Computer showroom" (National Research Council , 2005). T.h. Exempel på 
scenutrustning i festlokalen, M/S Hansa. (Privat) 

Effektutveckling som ges i försöket ”Computer showroom” är den som fås vid eldandet av given 

försöksuppställning och tar ingen hänsyn till eventuell brandspridning. Effektutvecklingen approximeras 

till en  t2-kurva med  -värdet 0,004kW/s2 där maxeffekten 400 kW uppnås efter 300 sekunder. I Figur 46 

kan den approximerade effektkurvan ses. I figuren visas också  t²-kurvor med tillväxthastigheten slow 

och medium.  Den approximerade effektutvecklingen används sedan som indata i FDS och antas bli 

konstant efter det att maxeffekten 400 kW uppnåtts. För att kontrollera om branden blir 

ventilationskontrollerad se Bilaga C: Indata och resultat handberäkningar. 

 

Figur 46. Effektutveckling - Brand i festlokal i jämförelse med  t2-kurvor  

0
200
400
600
800

1000
1200

0 100 200 300 400

Ef
fe

kt
 [

kW
] 

Tid [s] 

Effektutveckling , brand i festlokal, jmf 
med αt2-kurvor 

Brand i festlokal

medium

slow



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

58 

 

11.2 Tid till kritiska förhållanden Scenario 3 
I detta kapitel redovisas tider till det att kritiska förhållanden uppstår. Dessa tider har erhållits från 

simuleringar och i vissa fall från handberäkningar. Beräkningar finns i bilaga C, D och E. I Bilaga F: Indata  

finns en lokalöversikt som kan underlätta då resultaten från FDS i visa fall visas som bilder. 

11.2.1 Brandgaslagrets höjd 
Enligt beräkningsmodell i de allmänna råden i BBR 2008, se 4.2, bör brandgaslagret inte sjunka lägre än 

1,79 meter över golvet. Detta gäller i samtliga utrymmen, eftersom takhöjden över golvet är 1,9 meter. Det 

är svårt att uppskatta den tid det tar för brandgaslagret att nå kritisk höjd, främst beroende på att 

brandgaslagret sprider ut sig längs med taket och når den kritiska höjden vid olika tidpunkter beroende på 

var man befinner sig i festlokalen. Initialt fluktuerar brandgaslagret kraftigt i brandens omedelbara närhet, 

vilket även det gör det svårt att bestämma en exakt tid när brandgaslagret når kritisk höjd. Vid dessa 

fluktuationer når brandgaslagret under kritisk höjd vid ett antal tillfällen, dock har brandgaslagret sjunkit 

under kritisk höjd i hela festlokalen vid tiden 100 sekunder. I Figur 47 ses brandgaslagrets höjd från utdata 

ur FDS. 

 

Figur 47. Brandgaslagrets höjd i festlokalen 

Spridningen av brandgaser efter tiden 150 sekunder till övriga lokaler kan ses i Figur 48.  FDS-

simuleringen visar att förhållanden vid de två passagerna till foajén blir kritiska med avseende på sikt och 

brandgaslager höjd vid tiden 100 sekunder. Detta är tiden då brandgaserna når passagerna. När den stora 

mängd brandgaser som ansamlas under takarean i festlokalen når de trånga passagerna sjunker 

brandgaslagret mycket snabbt i dessa. Detta beror på det turbulenta flödet som uppstår i passagerna, vilket 

leder till en hastig omblandning av brandgaserna. Det samma gäller foajén, där det turbulenta flödet inom 

en minut har fyllt foajén med brandgaser ned till 0,6-0,8 meter. Flödet upp i trappan till plan 1 ger samma 

form av turbulenta flöde med stor luftinblandning, som leder till ett snabbt sjunkande brandgaslager. I 

restaurang/övre bar och i kök uppstår kritiska förhållanden kring tiden fyra minuter.  
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Figur 48. Brandgasspridning vid brand i festlokal 

11.2.2 Temperatur 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.2, bör temperaturen vid utrymning ej överstiga 80°C. För att 

uppskatta tiden till det att temperaturen överstiger 80°C används FDS. Tiderna till kritisk temperatur 

redovisas i Tabell 15. Dessa tider för kritisk temperatur avser de platser där majoriteten av personerna 

antas befinna sig vid utrymning av festlokalen. Festlokal, del 1, avser området kring nödutgång via trappa 

mot akterdäck och Festlokal, del 2, avser området kring de två passagerna från festlokalen till foajé. 

Tabell 15. Tid till kritisk temperatur. Scenario 3 - Brand i festlokal. [-] betyder att temperatur aldrig uppnås inom 
simuleringstiden. 

Lokal Tid till 80°C [s] 

Festlokal, del 1 225 
Festlokal, del 2 270 
Foajé - 
Trappa - 
Övre bar - 
Restaurang, del 1 - 
Restaurang, del 2 - 
Kök - 
 

11.2.3 Strålning 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.2, bör strålningen på utrymmande personer inte överstiga 2,5 

kW/m2, detta gäller under en längre tidsperiod. Strålningen från flamman understiger enligt 

handberäkningar 2,5 kW/m2 under hela utrymningsförloppet vilket kan ses i Figur 86. Strålningen från 

brandgaslagret understiger enligt handberäkningar 2,5 kW/m2 under hela utrymningsförloppet. 

11.2.4 Sikt 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.2, bör sikten vid utrymning inte understiga 10 meter, detta då 

gästerna inte antas ha lokalkännedom. För att uppskatta tiden till 10 meters sikt vid kritisk 

brandgaslagerhöjd används FDS. När det gäller tid till kritisk sikt, gäller det enligt de allmänna råden i 

BBR 2008, att antingen kritisk höjd eller kritisk sikt ska ha uppnåtts. Tiderna till 10 meter sikt vid 1,79 

meter över golvet redovisas i Tabell 16.  
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Tabell 16. Tid till 10 meters sikt. Scenario 3. [-] betyder att temperatur ej uppnås inom simuleringstiden. 

Utrymme Tid till 10 m sikt [s] 

Festlokal, del 1 60 
Festlokal, del 2 100 
Foajé 130 
Trappa 180 
Övre bar 315 
Restaurang, del 1 240 
Restaurang, del 2 250 
Kök - 
 I Figur 49 ses att kritiska förhållanden med avseende på sikt ej har uppnåtts i utanför festlokalen vid tiden 

2 minuter. 

 

Figur 49. Siktförhållande efter 2 minuter vid brand i festlokal. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

När brandgaserna når foajén understiger sikten snabbt kritisk nivå och sjunker sedan hastigt. Det 

turbulenta flödet i trappan gör siktförhållandena kritiska från golv till tak. Figur 50 visar siktförhållanden 

efter fyra minuter. I detta läge har köket ej utsatts för oacceptabel siktförsämring, då sikten i köket endast 

behöver vara 5 meter. När det gäller restaurangen är kritiska förhållanden uppnådda med avseende på sikt 

vid denna tid. Dock är sikten under 1,79 meter fortfarande över 10 meter och utrymning borde vid denna 

tidpunkt fortfarande vara möjlig för personer i restaurangen. 

 

Figur 50. Siktförhållande efter 4 minuter vid brand i festlokal. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 

Figur 51 visar att vid tiden 5 minuter har sikten försämrats så pass mycket att utrymning ej längre kan ske. 

 

Figur 51. Siktförhållande efter 5 minuter vid brand i festlokal. Blått och turkost betyder att sikten understiger 10 meter 
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11.2.5 Toxicitet 
Enligt de allmänna råden i BBR 2008, se 4.2, bör halten av giftiga gaser som utrymmande personer utsätts 

för beaktas vid värdering av kritiska förhållanden. Dessutom ska syrehalten beaktas så att denna inte 

sjunker för lågt. Koldioxidhalten bör inte överstiga 5 %, kolmonoxidhalten bör ej överstiga 0,2 % och 

syrehalten bör inte sjunka under 15 % (Brandteknik, 2005). Enligt simuleringen i FDS uppstår inga 

skadliga halter av kolmonoxid eller koldioxid under tiden för utrymning. Inte heller syrehalten understiger 

15 %. Detta gäller för hela byggnaden. 

11.2.6 Sammanställning av tid till kritiska förhållanden 
I scenario brand i festlokal visar sig temperatur och strålning vara under kritiska värden och påverkar inte 

utrymningen. Den låga takhöjden, 1,90 meter, gör att kritisk nivå för brandgaslagret uppnås relativt 

snabbt. Detta gör att de parametrar som anses vara viktigast att analysera vidare är sikten och toxiciteten.  

Under simuleringstiden i FDS uppnås ej kritiska förhållanden med avseende på toxicitet.  Sikten blir då 

den parameter som blir avgörande för tiden tills kritiska förhållanden uppstår. Sikten i området kring 

nödutgång via trappa till akterdäck understiger 10 meter efter 60 sekunder. Sikten understiger 10 meter 

efter 100 sekunder vid passagerna ut från festlokalen till foajé och huvudentré.  Brandgaserna från 

branden gör att sikten relativt fort blir dålig i övriga utrymmen, speciellt i foajén där sikten understiger 10 

meter efter 130 sekunder. Detta leder till att åtgärder krävs för att förhindra brandgasspridning från 

festlokalen till utrymmen där gästerna befinner sig. Åtgärder krävs även för att säkerställa att utrymning 

kan ske på ett tillfredställande sätt för personer som befinner sig i festlokalen. 

För att jämföra tid till kritiska förhållanden med utrymningstiden fördelas ovan diskuterade tider enligt 

triangulärfördelning. Från FDS-simulering fås att kritiska förhållanden för scenario Brand i festlokal uppnås 

mellan 80 och 120 sekunder i festlokalen. För att ta hänsyn till osäkerheter i simuleringar och antaganden 

antas det kunna ske både fortare och långsammare varför tid till kritiska förhållanden fördelas med 

likformiga triangulärfördelningen T(80;100;120). Från FDS simulering fås att det blir kritiska förhållanden 

mellan 220 och 280 sekunder i restaurang och övre bar. Eftersom det tas hänsyn till många faktorer för att 

bestämma tiden till kritiska förhållanden är det svårt att bestämma exakt när det sker. Därför antas 250 

sekunder som troligaste värde i en triangulärfördelning T(220;250;280).  
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11.3 Utrymningstid 
I det här avsnittet redovisas tid till utrymning. Tiderna har tagits fram enligt beskrivning i avsnitt 9.3. 

11.3.1 Varseblivningstid 
Festlokal 

Genom att granska videoinspelningen av brandförloppet för diskoteksbranden på The Station Nightclub i 

USA bestämdes en trolig reaktionstid som delats upp i varseblivningstid och förberedelsetid. Eftersom 

personerna befinner sig i lokalen där branden startar bedöms det att personerna ser branden eller känner 

lukten av brandgaserna och därmed reagerar snabbare än det tar för detektorerna att aktivera vilket är 85 

sekunder. Dessutom är utrymmet litet vilket gör att människorna kommer påverkas av varandra. Dock 

kan röken förväxlas med discorök vilket kan fördröja varseblivningen. Ett intervall mellan längsta och 

kortaste tid antas vara i storleksordningen 30 sekunder. Varseblivningstiden sätts till T(20;35;50). 

Restaurang och övre bar 

Eftersom brandlarmet aktiverar efter 85 sekunder enligt FDS reagerar personerna i restaurangen och övre 

baren först vid denna tidpunkt. Eftersom musik fortfarande kan pågå i restaurangen och övre baren och 

de befinner sig långt från branden behöver inte alla reagera på brandlarmet, det antas dröja en halv minut 

innan alla har reagerat. Tiden för varseblivning antas vara T(85;100;115). 

11.3.2 Förberedelsetid 
Festlokal 

För att få en uppfattning om reaktionstiden granskades diskoteksbranden på The Station Nightclub, USA, 

och ur videoinspelningen försökte förberedelsetiden urskiljas. Ur videoinspelningen fås att personer börjar 

gå mot utgången efter ca 50 sekunder vilket inkluderar varseblivningstiden, dock var branden på The 

Station Night Club större än i detta dimensionerande brandscenario vid tidpunkten 50 sekunder. Eftersom 

personerna befinner sig i samma lokal som branden antas de förstå att det brinner i ett tidigt skede. Att 

tiden till kritiska förhållanden är kort bör även det korta förberedelsetiden, dessutom är lokalen liten och 

överblickbarheten bra vilket gör att personerna kan påverka varandra. Förberedelsetiden antas till 

T(10;25;40).  

Restaurang och övre bar 

Brandlarmet aktiveras efter 85 sekunder, sedan tar det ungefär 80 sekunder ytterligare innan brandgaserna 

har spridit sig till restaurangen och övre baren, detta antas vara det troligaste värdet för när personer 

börjar utrymma. Enligt rapporten Tid för utrymning (Frantzich, 2001) är förberedelsetiden för nattklubbar 

mellan tre och fem minuter då branden inte är synlig och en minut då branden är synlig. I detta scenario 

ser inte personerna branden, men förberedelsetiden kan dock inte vara så lång som tre minuter eftersom 

brandgaserna sprider sig snabbt till restaurang och övre bar. Personerna kommer därmed förstå att 

utrymning bör påbörjas och förberedelsetiden antas vara T(50;80;90).  

  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

63 

 

11.3.3 Förflyttningstid 
Festlokal 

Troligast fördelning bedöms vara att flest personer går genom dörr på babord sida till foajén, något färre 

går genom dörren styrbord sida ut till foajén och att minst antal personer väljer trappan upp till akterdäck, 

när detta simulerades i Simulex blev förflyttningstiden 120 sekunder. Uppskattningen baseras på att 

området kring trappan snabbt kommer bli rökfyllt och varmt samt att utgången endast är en nödutgång 

och kan vara svår att upptäcka, dessutom är den brant och antagligen svår att använda, se Figur 13. 

Dörrarna ut till foajén är däremot kända och mest troligt används dörren på babord sida som ingång till 

festlokalen då dörren på styrbord sida är trängre och inte lika välkomnande. I Figur 52 ses hur köbildning 

uppstår vid passagerna från festlokal till foajé. Efter olika försök i Simulex blev kortaste förflyttningstiden 

100 sekunder och längsta 170 sekunder. Förflyttningstiden fördelas enligt T(100;120;170). I Figur 52 ses 

att köbildning uppstår vid landgången midskepps. 

 

Figur 52. Till vänster visas tillgängliga utgångar där gul ruta visar att utgången är tillgänglig till en början. Till höger 
visas att köbildning uppstår. 

Restaurang och övre bar 

Då det brinner i festlokalen antas det mest troligt att dörrarna ut till aktern används eftersom trappan ner 

till foajén är fylld av rök då personerna förväntas påbörja utrymning. Det antas att personerna väljer att 

fördela sig jämnt över de två utgångarna i restaurangen, därav är mest troliga förflyttningstid 100 sekunder. 

Detta antas även vara den snabbaste förflyttningstiden eftersom personerna fördelas jämnt över 

utgångarna och minst köbildning uppstår. Fördelas personerna ojämnt över utgångarna blir simulerade 

förflyttningstiden i Simulex 140 sekunder. Förflyttningstiden antas vara T(100;100;140). I Figur 53 ses att 

köbildning uppstår vid den aktre landgången. 

 

 

Figur 53. Till vänster visas tillgängliga utgångar där grön pil visar tillgänglig utgång och rött kryss betyder att dörrarna 
inte används. Till höger visas att köbildning uppstår. 
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11.4 Säkerhetsmarginal 
I tabellen nedan redovisas varseblivnings-, förberedelse-, förflyttnings- och tid till kritiska förhållanden. 

Dessa fördelningar sätts in i @Risk och säkerhetsmarginalen beräknas med ekvationen: 

tsäkerhetsmarginal = tkritisk – tvarseblivning - tförberedelse - tförflyttning 

Tabell 17 Tider för brand i festlokal. 

Lokal tvarseblivning [s] tförberedelse [s] tförflyttning [s] tkritisk [s] 

Festlokal (20;35;50) (10;25;40) (100;120;170) (80;100;120) 
Restaurang 
och övre 
bar 

(85;100;115) (50;80;90) (100;100;140) (220;250;280) 

 

Figur 54 visar att säkerhetsmarginalen för festlokalen alltid är negativ, det betyder att i 1000 fall av 1000 

kommer inte alla personer att hinna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Figur 54 visar att 

säkerhetsmarginalen för restaurang och övre bar är 2,1 %. Det betyder att i mindre än 21 fall av 1000 

kommer alla personer att hinna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. 

 

Figur 54. Till vänster säkerhetsmarginal för festlokal och till höger säkerhetsmarginal för restaurang och övre bar. 

11.5 Scenariospecifika åtgärdsförslag 
Nedan listas tänkbara åtgärdsförslag som framkommit av analysen ovan. Åtgärdsförslagens effekt 

kontrolleras i kapitel 13 och slutgiltiga åtgärder för M/S Hansa redovisas i kapitel 14. 

- Bredda dörren på babord sida mellan foajé och festlokal. Detta skulle medföra att ett större 

personflöde skulle kunna komma ut i foajén och därmed komma till landgången midskepps.  

- Minska personantalet för varje lokal och byggnadens totala personantal. Mindre antal personer i 

lokalerna ger mindre trängsel och köbildning vid utrymning. 

- Att de manuella branddörrar som idag finns mellan foajé och festlokal skall förses med 

automatisk dörrstängare, detta då personal kanske inte alltid har möjlighet att stänga dessa dörrar. 

Dörrarna bör även få annan upphängning så att dessa går att öppna in mot foajén och därmed 

förenkla utrymning från festlokalen. Dörrarna bör även flyttas så att även garderob innefattas i 
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samma brandcell som foajé. Glaspartier i dörrarna kan göra så att eventuell brand eller rök lätt 

kan observeras utan att dörren behöver öppnas.  

- Dörrar mellan foajé och restaurang i samma utförande som ovan är att föredra, då det förhindrar 

brandgasspridning mellan foajé och restaurang.   

- Branddörrarna in till kök bör även dessa ha automatisk dörrstängare och svängdörrarna bör ha 

handtag så att släckinsats lättare kan genomföras. 

- För att kunna utrymma köket är det viktigt att handtaget till utrymningsluckan från köket finns 

lättillgängligt och inte kan försvinna eller slarvas bort. Detta då luckan är enda vägen ut ur köket 

vid detta scenario.  

- Till utrymningen av festloken är det även viktigt att utrymningsvägen från festlokalen upp till 

akterdäck blir framkomlig och tydligt markerad. Vägledande markering och panikregel på dörren 

är några av åtgärdsförslagen.  

- Nödbelysningen bör funktionstestas. 

- Ha kolsyresläckare tillgänglig vid scenen ger möjlighet att snabbt släcka eventuella bränder i 

elektronikutrustning. 

11.6 Diskussion 
Brandscenario brand i festlokal valdes främst på grund av att en konsert, eller liknade tillställning, skulle 

samla många människor i samma lokal.  Detta i kombination med smala/branta utrymningsvägar leder till 

problematik med utrymningen. Statistik visade dessutom att elfel i elektronik är vanligt förekommande 

orsaker för bränder i nattklubbar. Dessutom har elfel startat brand på soldäcket på M/S Hansa. 

Endast ett försök studerades för att få fram en effektkurva på grund av svårigheter att hitta ordentliga 

försök för bränder i elektronik. Tillväxthastigheten bör överensstämma med verkligheten då plaster, trä 

och textilier brändes i försöket och det är vad som finns i festlokalen. Materialet i festlokalen bör under 

konsert vara utspritt på scenen vilket medför att mängden bränsle som till en början deltar i branden inte 

är så stor och kan därför överensstämma med försöket från National Research Council Canada. Ingen 

hänsyn har tagits till flamspridning vilket antagligen kan förekomma i verkligheten. Enligt 

handberäkningar så kommer inte strålningen upp i en sådan nivå att ett föremål i närheten kan 

självantända, om det däremot finns material i närheten som kan komma i kontakt med flamman kan 

branden sprida sig. Flytvästarna i taket skulle kunna utgöra en risk för brandspridning i taket vilket i 

verkligheten kan leda till värmeledning upp till golvet i restaurangdelen. Detta har dock ej beaktas i denna 

rapport. 

Stora svårigheter har funnits i att uppskatta när kritiska förhållanden uppstår i både festlokalen och övre 

bar och restaurang på grund av det fluktuerande brandgaslagret, därför sattes tiderna in i en @Risk-

fördelning. På detta sätt fås både kortaste och längsta antagna tid till kritiska förhållanden med. Eftersom 

det endast är sikten och höjden på brandgaslagret som når kritiskt nivå tidigt i brandförloppet i festlokalen 

kan det tänkas att det fortfarande finns möjlighet att utrymma utan att värre personskador uppstår, detta 

får dock utredas vidare med åtgärdsförslag. 

Varseblivnings- och förberedelsetiden försökte urskiljas efter att studerat videoinspelningen från The 

Station Night Club-branden. Eftersom det inte helt går att särskilja på dessa två tider från en 

videoinspelning gjordes också egna antaganden och uppskattningar. Branden på The Station Night Club 

blir betydligt större snabbare i jämförelse med dimensionerande branden i detta scenario och därmed bör 
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videoinspelningen endast ses som ett exempel av det verkliga förloppet. Den dimensionerande branden är 

liten, viket gör att den kanske inte syns, men ger ändå snabbt kritiska förhållanden utan att 

brandlarmsystemet aktiveras. Detta gör det extra svårt att uppskatta varseblivningstiden och 

förberedelsetid. Även om personerna börjar utrymma momentant är förflyttningstiden för lång och 

personerna hinner inte utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Troligtvis behövs både åtgärder för 

att minska förflyttningstiden samt att öka tid till kritiska förhållanden.  
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12 KÄNSLIGHETSANALYS 
I följande kapitel presenteras utförda känslighetsanalyser på indata till säkerhetsmarginalen för varje scenario. 

12.1 Brand i foajé  
Känslighetsanalysen för festlokalen visar att det är störst osäkerhet kring tid till kritiska förhållanden samt 

att förberedelsetiden och varseblivningstiden också bidrar med osäkerhet medan förflyttningstiden bidrar 

minst till osäkerheten kring säkerhetsmarginalen. För restaurang/övre bar visar känslighetsanalysen att 

förflyttningstiden och tid till kritiska förhållanden bidrar mest till osäkerheten medan förberedelsetid och 

varseblivningstid bidrar mindre. 

 

Figur 55. Känslighetsanalys för festlokalen 

 

Figur 56. Känslighets analys för restaurang och övre bar  
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12.2 Brand i kök 
Figur 57 visar att den största osäkerheten är tiden till kritiska förhållanden men att även 

varseblivningstiden och förberedelsetiden bidrar till osäkerheten. I restaurangen och övre baren är 

osäkerheten kring kritiska tiden klart störst men även förflyttningstiden bidrar i någon mån. 

 

Figur 57. Känslighetsanalys för festlokalen 

 

Figur 58. Känslighetsanalys för restaurang och övre bar 
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12.3 Brand i festlokal 
Känslighetsanalysen för både festlokalen och restaurang och övre bar visar att det är störst osäkerhet kring 

förflyttningstiden och tid till kritiska förhållanden. I restaurang och övre bar är dessutom 

förflyttningstiden stort bidrag till den totala osäkerheten. 

 

Figur 59. Känslighetsanalys för festlokal 

 

Figur 60. Känslighetsanalys för restaurang och övre bar 
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12.4 Diskussion känslighetsanalys 
Då det brinner i foajé och kök sprids inte brandgaserna till den lägre liggande festlokalen på grund av 

deras inneboende stigkraft. Kritiska förhållanden uppnås i festlokalen först då flamspridning till lokalen 

har skett. Denna flamspridning har inte beräknats, därav det stora tidsintervallet och den stora 

osäkerheten för när kritiska förhållanden uppstår i festlokalen. I övriga lokaler och scenarior har kritiska 

förhållanden i samtliga simuleringar uppnåtts, det är dock svårt att veta exakt när. Kritiska förhållanden 

uppnås i samma lokal vid olika tidpunkter beroende på var i lokalen som personerna befinner sig. För att 

minska osäkerheterna skulle det krävas utvidgning av beräkningarna så att hänsyn även tas till 

flamspridning.  

Varseblivningstiden är svår att bestämma eftersom larmdon inte finns placerade i hela byggnaden, 

eventuell musik inte stängs av och osäkerheterna som finns kring detektionstiden. Därför är det svårt att 

bestämma en exakt tid för när personerna blir varse branden. Genom att förbättra utrymningslarmet antas 

personerna lättare höra larmet och osäkerheterna därmed minskas.  

Osäkerheter kring förberedelsetiden beror främst på att det är svårt att veta exakt när personer bestämmer 

sig för att börja utrymma. För att minska dessa krävs det ett bättre utrymningslarm där det tydligare 

framgår att det brinner.  

Förflyttningstiden beror främst på vilket sätt personerna fördelar sig över utgångarna och antalet personer 

som befinner sig i lokalen. Eftersom gångavstånden är relativt korta beror förflyttningstiden främst på hur 

mycket köbildning som uppstår vid utgångarna. Det är svårt att veta hur fördelningen och personantalet 

ser ut i verkligheten i lokalerna, därav uppkommer osäkerheten kring förflyttningstiden. Genom att utföra 

en utrymningsövning skulle fördelningen över utgångarna kunna bestämmas med större noggrannhet och 

den totala osäkerheten minskas. På grund av tidsbrist har detta inte gjorts.  
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13 ANALYS AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
I följande kapitel utreds effekten av de åtgärdsförslag som diskuterats i respektive scenario samt övriga åtgärder som anses 

rimliga för att upprätthålla ett gott brandskydd och för att följa regelverken.  

Vissa av åtgärdsförslagen har simulerats i FDS och i Simulex medan andra har analyserats med 

handberäkningar. Alla åtgärdsförslag anses inte behöva analyseras med beräkning eller simulering utan 

anses istället kunna motiveras genom litteratur, exempelvis att BBR inte följs, eller utifrån observationer 

på platsbesöket. Följande åtgärder kontrolleras med simulering eller handberäkning:  

- Minskat personantal 

- Förbättrade utrymningslarm och vägledande markering 

- Bredare dörrar och förbättrat utrymningslarm 

- Automatisk dörrstängning i brandcellsgräns 

- Automatisk vattensprinkler 

- Brandgasfläkt i festlokalen 

I den senare delen av kapitlet utreds även effekten av följande åtgärdsförslag:  

- Avstängning av musik och installation av larmdon i festlokal 

- Lätt öppningsbara dörrar och fönster 

- Förbättrad nödutgång från festlokal 

- Ändring av detektor 

I den sista delen av kapitlet utreds effekten av åtgärdsförslag som stöds av regelverk eller som 

observerades under platsbesöket, nämligen: 

- Brandtekniskt klassade dörrar från restaurang till akterdäck 

- Åtgärder för maskinrum 

- Strömbrytare kopplad till landgångarna 

- Upprätta systematiskt brandskyddsarbete 

- Flytta brandlarmscentralen 

- Ta bort flytvästar i taket 
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13.1 Minskat personantal 
Genom att minska personantalet undersöks hur förflyttningstiden påverkas i de olika scenarierna.  

13.1.1 Brand i foajé 
Genom att minska personantalet i restaurang och övre bar från 90 till 50 personer fås ett medelvärde på 

förflyttningstiden. Enligt simulering i Simulex tar förflyttningen 75 sekunder jämfört med tidigare 153. 

Varseblivnings- och förberedelsetid antas oberoende av personantalet och även om personantalet minskas 

och utrymningslarmet består av ett talat meddelande istället för siren blir säkerhetsmarginalen negativ i 

samtliga fall då tiderna simuleras i @Risk. Detta är inte så konstigt då medelvärdet för förflyttningstiden är 

75 sekunder och tiden till kritiska förhållanden har ett medelvärde på 120 sekunder. Säkerhetsmarginalen 

påverkas inte tillräckligt för att tillfredsställande utrymning ska uppnås.  

13.1.2 Brand i kök 
Om personantalet i restaurang och övre bar minskas från 90 till 50 personer förkortas förflyttningstiden 

från medelvärdet 100 sekunder till medelvärdet 75 sekunder enligt simulering i Simulex. Om dessutom 

utrymningslarmet förbättras med talat meddelande istället för siren fås en säkerhetsmarginal som är positiv 

till 55 %, se Figur 61. Detta är dock inte tillräckligt för att anses vara tillfredsställande utrymning, då det 

krävs att samtliga personer hinner utrymma i samtliga fall.  

Figur 61. Säkerhetsmarginal, brand i kök 

13.1.3 Brand i festlokal 
Om personantalet minskas från 120 till 80 personer i festlokalen minskas förflyttningstiden från ett 

medelvärde på 130 sekunder till 95 sekunder. Även om denna restriktion införs påverkas inte 

säkerhetsmarginalen tillräckligt och fler åtgärder behövs.  

Om personantalet i restaurang och övre bar minskas från 90 till 50 personer förkortas förflyttningstiden 

från ett medelvärde på 110 sekunder till 75 sekunder enligt simulering i Simulex. Detta är dock inte 

tillräckligt för att det ska vara tillfredsställande utrymning. 
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13.2 Förbättrade utrymningslarm och vägledande markeringar 
Genom att förbättra utrymningslarmet så att ett informativt meddelande spelas upp istället för sirener, att 

musiken tystnar och lamporna tänds när brandlarmet detekterar branden kan förberedelsetiden minskas 

(Boverket, 2006). Det är svårt att uppskatta hur mycket förberedelsetiden kan minska då personer reagerar 

olika och varje utrymningsförlopp är unikt. Ett snabbt brandförlopp kan dessutom hindra personerna från 

att uppfatta hela meddelandet innan det är försent. 

För att utreda hur mycket effekt ett talat meddelande samt tydligare vägledande markering gör på varje 

scenario antas att förberedelsetiden kan minskas 30-60 sekunder. Detta påverkar dock 

säkerhetsmarginalen obetydligt i samtliga fall och tillfredsställande utrymning kan inte ske enbart med ett 

förbättrat utrymningslarm och vägledande markering.  

13.3 Bredare dörrar och förbättrat utrymningslarm 
Många av dörrarna som används för utrymning i M/S Hansa är smala och inte alls 0,9 meter som är det 

allmänna rådet för dörrar i utrymningsväg enligt BBR. Nedan redogörs för hur bredare dörrar kan påverka 

utrymningstiden i de olika scenarierna. Vissa trappor har förkortats eftersom de i grundscenariot gjorts 

långa för att kompensera för att de är svåra att gå i. 

13.3.1 Brand i foajé 
Genom att bredda ena dörren från restaurang till akterdäck till 1,2 meter minskas förflyttningstiden ett 

tiotal sekunder efter simulering i Simulex, detta för personerna i restaurang och övre bar. Simuleras detta 

tillsammans med i @Risk erhålls, trots åtgärder, en negativ säkerhetsmarginal i samtliga fall. Detta beror 

på den korta tiden till kritiska förhållanden, vilket betyder att det i första hand är där som problemet måste 

åtgärdas. 

13.3.2 Brand i kök 
Om dörren på styrbord sida från restaurang till akterdäck breddas från 0,65 till 1,2 meter förkortas 

förflyttningstiden från medelvärdet 153 till 143 sekunder. Om dessutom utrymningslarmet förbättras så att 

ett informativt meddelande spelas upp, musiken tystnar och lamporna tänds kan förberedelsetiden 

förkortas till medelvärdet 30 sekunder. Införs detta fås en säkerhetsmarginal som är positiv i 33 % av 

fallen, se Figur 62. För att ytterligare förkorta utrymningstiden skulle ett bättre detektionssystem behövas 

eftersom detektionstiden är så pass lång. 
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Figur 62. Säkerhetsmarginal med bredare dörrar i scenario brand i kök 

13.3.3 Brand i festlokal 
Om dörrarna som presenteras nedan breddas förkortas förflyttningstiden till 90-110 sekunder för 

personerna i festlokalen. 

- Festlokal till foajé: babords och styrbords dörr breddas till 1,2 meter (babords dörr var tidigare 

0,88 meter, styrbords dörr var tidigare 0,54 meter), 

- Festlokal till foajé: Trappa sätts till 3 meter och dörren breddas till 1 meter (tidigare 5 meter lång 

och 0,7 meter bred), 

- Byggnad till fast mark: landgångarna breddas till 2 meter (tidigare 1 meter). 

Även om åtgärderna ovan görs blir säkerhetsmarginalen negativ i samtliga fall, detta beror på den korta 

tiden till kritiska förhållanden i festlokalen, mer om åtgärder för detta går att läsa om i avsnitt 13.4. 

Om dörren från restaurangen till akterdäck breddas till 1,2 meter samt landgången breddas till 2 meter 

förkortas förflyttningstiden för personerna i restaurang och övre bar enligt Simulex till 75-110 sekunder. 

Om dessutom utrymningslarmet förbättras så att ett informativt meddelande spelas upp, musiken tystnar 

och lamporna tänds antas förberedelsetiden förkortas till medelvärdet 30 sekunder. Åtgärdas detta 

kommer säkerhetsmarginalen att vara positiv i 95 % av fallen för personerna i restaurang och övre bar, 

dock hinner fortfarande inte personerna i festlokalen ut. Om endast ett informativt meddelande spelas 

upp blir säkerhetsmarginalen 65 % vilket är en stor förbättring jämfört med tidigare då 

säkerhetsmarginalen endast var positiv i 2 % av fallen, dock räcker det inte för tillfredsställande utrymning.  
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Figur 63. Säkerhetsmarginal med åtgärder för personer i restaurang och övre bar. 

13.4 Automatisk dörrstängning i brandcellsgräns 
Simuleringar utan åtgärdsförslag påvisar att brandgasspridning sker från brandrummet till intilliggande 

lokaler i samtliga brandscenarier. Dock ej till festlokal under den tid som simuleringarna pågick, dvs. 480 

sekunder. I dagsläget skall dörrarna stängas av personalen men huruvida detta kommer ske eller ej är en 

stor osäkerhet då det under platsbesöket uppmärksammades att personalen inte hade några rutiner för 

dörrstängning. Installation av självstängande dörrar mellan lokalerna kan på ett effektivt sätt förhindra 

brandgasspridning. Dörrarna bör stänga då brandlarmet aktiveras. Självstängande dörrar mellan följande 

lokaler och dess påverkan på brandgasspridning kontrolleras genom simulering i FDS: 

- I passager från festlokal till foajé.   

- Mellan kök och foajé  

- Mellan foajé och restaurang/övre bar 

Nedan redovisas vilken påverkan dessa självstängande dörrar har på spridningen av brandgaser till 

intilliggande lokaler vid respektive scenario. Dessutom diskuteras vilka konsekvenser de självstängande 

dörrarna får för brandgasfyllnaden i respektive brandrum. 

Det är svårt att uppskatta sannolikheten för att en automatisk dörrstängare fungerar eller ej. I detta 

scenario antas automatiska dörrstängare fungera i samtliga fall.  

13.4.1 Brand i foajé 
Foajén är centralt belägen och ligger i direkt anslutning till kök, festlokal, restaurang. Foajén är liten till 

volymen och fylls snabbt med brandgaser. När lokalen är fylld strömmar brandgaserna snabbt upp till 

restaurang/övre bar. I FDS- simulering med självstängande dörrar är det endast en liten mängd 

brandgaser som sprids till övriga lokaler innan branden detekteras och dörrarna stänger. Detektion sker 

efter 37 sekunder och brandgasernas begränsade spridning kan ses i Figur 64. 
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Figur 64. Brandgasernas spridning vid tiden 37 sekunder då självstängande dörrar stängs 

När detektion sker och dörrarna stängs sjunker brandgaslagret snabbt i foajén. Efter en minut har 

brandgaserna sjunkit under en halv meter från golvet, se Figur 65. Trots att rökfyllnad i foajén sker hastigt 

antas personer som befinner sig i foajén hinna utrymma. Eftersom inte kritiska förhållanden uppstår i 

angränsande rum antas utrymning kunna ske tillfredsställande från dessa. 

 

Figur 65. Brandgasfyllnad i foajé efter att självstängande dörrar stängts vid tiden 1 minut 

13.4.2 Brand i kök 
I dagsläget finns branddörrar i de två passagerna mellan kök och foajé. Dessa är dock ej självstängande 

och dess funktion vid brand bygger på att dessa stängs av personalen. I FDS- simuleringen uppstår kritiska 

förhållanden, med avseende på sikt och brandgaslagrets höjd, innan det att detektering sker höjd i foajén 

och dörrarna stänger. Brandgaslagret hinner endast sjunka till 1,7 meters höjd innan branddörrarna stängs. 

Tiden från det att röken når foajén tills att detektion sker ligger kring 20-30 sekunder.  Efter det att 

dörrarna stängs lättar brandgaslagret och eftersom utrymmande personer endast utsätts för brandgaserna 

under en kortare tid anses detta ej hindra utrymningen. Brandgasspridningen vid tiden för detektion, 63 

sekunder, ses i Figur 66. 

 

Figur 66. Brandgasspridning vid brand i kök 
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Brandgaslagret stabiliseras efter 30 sekunder kring höjden 1,3 meter över golvet. I samband med att de 

självstängande dörrarna stängs sjunker brandgaslagret i köket mycket snabbt. I Figur 67 ses 

brandgasfyllnaden i köket efter två och en halv minut. Självstängande dörrar hindrar att brandgaserna 

sprids till övriga lokaler vilket gör att utrymning kan ske tillfredsställande från dessa lokaler. Simuleringen 

visar dock att åtgärder krävs för att säkerställa utrymning för personal som befinner sig i köket. I denna 

rapport antas dock att personal i köket hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. 

 

Figur 67. Brandgasfyllnad i köket efter två och en halv minut 

13.4.3 Brand i festlokal  
I dagsläget finns det skjutdörrar i passagerna mellan festlokal och foajé. Dessa dörrar är vanligtvis i öppet 

läge och är tänkta att stängas av personalen i händelse av brand. I FDS- simuleringen med självstängande 

dörrar når inga brandgaser ut ur festlokalen innan det att detektion sker, och dörrar stänger, vid tiden 85 

sekunder. I området närmast de självstängande dörrarna stabiliseras brandgaslagret kring 1,0–0,8 meter 

efter ungefär två och en halv minut. När brandgaslagret når väggen vid passagerna sjunker det och börjar 

vandra tillbaks mot branden. Vid tiden 4 minuter är brandgaslagret under en halv meter över golvet i hela 

festlokalen. Självstängande dörrar hindrar brandgasspridning till andra lokaler. Denna simulering visar 

dock att det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att personer som befinner sig i festlokalen ges 

tillräcklig tid för att utrymma lokalen. I Figur 68 ses brandgasfyllnaden efter två och en halv minut. 

 

Figur 68. Brandgasfyllnad i festlokalen vid tiden 2 minuter och 30 sekunder 
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13.5 Automatisk vattensprinkler 
På M/S Hansa skulle sprinkler kunna vara en åtgärd för att förlänga tiderna till kritiska förhållanden.  Att 

installera sprinkler i byggnaden skulle kunna göra att personer hinner utrymma innan kritiska förhållanden 

uppstår. Det krävs dock att sprinklerna aktiveras innan kritiska förhållanden uppstår. Med sprinkler kan 

brandförloppet hållas på en kontrollerad nivå (Staffansson, 2010). Det är dock svårt att säga om sprinkler 

är möjligt att installera i lokalerna eftersom takhöjden är låg. Möjligtvis skulle någon form av infällbara 

sprinkler eller väggsprinkler kunna användas. Högtryckssprinkler skulle troligtvis passa bättre än 

konventionell sprinkler i, som i detta fall, en byggnad som flyter. Nedan redogörs för vilken effekt 

användning av sprinkler skulle ha för att dämpa brandförloppet vid brand i festlokal samt brand i foajé. 

Att installera sprinkler i köket anses inte nödvändigt då det anses räcka med handbrandsläckare samt 

eventuellt punktskydd ovanför spis och fritös.  

13.5.1 Brand i foajén 
För att uppskatta när sprinkler aktiverar i foajén används datorprogrammet DetactQS. För indata se Bilaga 

G: Indata och resultat DetactQS. 

Ett RTI på 25 (ms)0,5 är en snabbt reagerande sprinkler. Programmet beräknar med dessa indata att 

aktiveringstiden i foajén är 82 sekunder. Förhållandena i foajén blir kritiska väldigt fort, redan inom en 

halv minut. Dock antas det att de som befinner sig i foajén kommer att hinna utrymma eftersom dörren ut 

är väldigt nära och känd eftersom den normalt används som in- och utgång. Det finns fortfarande 

personer kvar i restaurangen och övre baren. Efter 180 sekunder antas de första personerna vara ute från 

restaurang och övre bar, den sista personen hinner ut efter drygt 280 sekunder. Både sikten och 

brandgaslagret är nere på kritiska nivåer efter omkring 80 sekunder.  

Enligt Madrzykowski och Vettoris- metod (Madrzykowski & Vettori, 1992) beräknas sprinklers inverkan 

på brand, se Bilaga C: Indata och resultat handberäkningar.  

Efter 80 sekunder har branden en effektutveckling på ungefär 200 kW. Då sprinklern aktiveras kommer 

denna effektutveckling hållas på en kontrollerad nivå och avta med tiden enligt Figur 69 nedan.  

 

Figur 69. Effekt av sprinkler vid brand i foajé 
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Eftersom förhållandena blir kritiska ungefär samtidigt som sprinkler aktiverar kommer tiden som personer 

utsätts för kritiska förhållanden vara väldigt kort eller inte alls varför det anses möjligt att personer 

fortfarande klarar av att utrymma från restaurang och övre bar. 

13.5.2 Brand i festlokal 
För att uppskatta när sprinkler aktiverar i festlokalen används datorprogrammet DetactQS. För indata se 

Bilaga G: Indata och resultat DetactQS. 

Ett RTI på 25 (ms)0,5 är en snabbt reagerande sprinkler. Programmet beräknar med dessa indata att 

aktiveringstiden i festlokalen är 182 sekunder. Efter 130 sekunder antas de första personerna ha hunnit 

utrymma men fortfarande är det personer som vistas i lokalen, den sista personen hinner ut efter drygt 250 

sekunder.  

Både sikten och brandgaslagret är nere på kritiska nivåer efter en minut vilket gör att även om brandens 

effektutveckling stannar av och hålls på en kontrollerad nivå så utsätts utrymmande personer för kritiska 

förhållanden. Utifrån detta perspektiv kan inte tillfredsställande utrymning genomföras.  

Det ska tilläggas att både temperatur och strålning fortfarande ligger långt under kritiska förhållanden och 

att brandgaslagrets höjd kan, enligt Brandskyddshandboken (Brandteknik, 2005), sjunka lägre än den 

kritiska nivån förutsatt att inte sikt, temperatur eller toxicitet har uppnått kritiska nivåer. I denna rapport 

anges att sikten skall vara 10 meter i festlokalen eftersom denna miljö är okänd för gästerna. Då nivåerna 

för CO, CO2 och O2 studeras i FDS- simuleringar, med automatiska dörrstängare, konstateras att kritiska 

nivåer uppnås uppe vid taket men är under gränsvärdet i resten av lokalen. Vidare i 

Brandskyddshandboken tolkas kriteriet för sikt som 5 meter i brandrummet och 10 meter i 

utrymningsvägar, vilket inte stämmer överens med rapportens val av att se på sikten. I festlokalen 

understiger sikten 5 meter i hela lokalen efter 140 sekunder och det kan det tänkas möjligt att personer 

fortfarande klarar av att fortsätta utrymning till det att sprinkler aktiverar, det är dock svårt att förutsäga 

hur förhållanden i festlokalen påverkas då sprinklern aktiverar.  

13.6 Brandgasfläkt i festlokalen 
För att hålla brandgaserna på en nivå som inte är kritisk kan en åtgärd vara att montera en brandgasfläkt i 

festlokalen som mekaniskt suger ut de varma brandgaserna. Hur monteringen skall ske ligger utanför 

denna detta projektarbete. Nedan beskrivs endast vilket flöde som krävs för att brandgasfläkten skall hålla 

brandgaslagret på lägst 1,79 meter. För beräkningar se Bilaga C: Indata och resultat handberäkningar. 

Ett volymflöde på 2,2 m3/s motsvarar ett flöde på drygt 8000 m3/h. Detta flöde bör dock utökas för att 

även täcka in bränder med en högre effektutveckling än de 400 kW som anges i den dimensionerande 

branden, men är ett riktvärde för hur stor fläkt som behövs. 

Installation av fläkt i festlokalen hindrar brandgaslagret från att nå kritisk höjd. Dock saknas kunskap om 

hur förhållandena i festlokalen ändras på grund av att en fläkt aktiveras vid brand. Temperaturen som utan 

fläkt når 80 °C efter 250-280 sekunder måste beaktas, övriga parametrar för kritiska förhållanden uppnås 

ej. För att kontrollera om brandgasfläkten bidrar till tillfredsställande utrymning simuleras scenariot igen i 

Simulex med samma förutsättningar som tidigare försök för brand i festlokal d.v.s. att personerna reagerar 

före brandlarmet aktiverat. De nya tiderna simuleras sedan i @Risk vilket resulterar i en säkerhetsmarginal 
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med medelvärdet 78 sekunder och positiv i alla fall, se Figur 70. Detta betyder att tillfredsställande 

utrymning sker. 

 

Figur 70. Positiv marginal för personer i festlokalen då brandgasfläkt installeras 
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13.7 Avstängning av musik och installation av larmdon i 

festlokal 
Genom att styra så att musikanläggningen stängs av då brandlarm aktiveras kan varseblivningstiden för 

personerna i festlokalen minskas. Om dessutom belysningen tänds anses varseblivningstiden minskas 

ytterligare och utrymning kan eventuellt påbörjas fortare. En ytterligare åtgärd är att installera 

utrymningslarm i festlokalen, då hörs det bättre och både varseblivnings- och förberedelsetiden kan 

minskas. Hur mycket tiderna minskas är svårt att avgöra eftersom varje person reagerar olika, det kan 

dock konstateras att det är svårt att undgå att höra brand- och utrymningslarm om musiken stängs av.  

13.8 Lätt öppningsbara dörrar och fönster 
Förflyttningstiden kan eventuellt förbättras genom att göra dörrarna och fönster i utrymningsväg på M/S 

Hansa lättare att öppna. Det gäller framförallt: 

- Skjutdörrar mellan foajé och festlokal  

- Dörr från festlokal till akterdäck 

- Branddörrar mellan kök och foajé 

- Fönster i kök 

Dörrarna mellan foajé och festlokal bör få annan upphängning så att dessa går att öppna in mot foajén 

och därmed förenkla utrymning från festlokalen. Det är svårt att simulera att dörrarna bli lättare att öppna 

och därmed går snabbare att gå igenom, det anses dock att åtgärden kan likställas med att bredda dörrarna, 

vilket redogörs för i avsnitt 13.3 Bredare dörrar. Om dessa dörrar dessutom hade glasparti skulle det 

finnas möjlighet att se vad som väntar bakom den även då den är stängd. Detta kan öka förståelsen för att 

annan utrymningsväg bör väljas vid rökutveckling i bakomliggande lokal eller skynda på utrymningen då 

ingen fara hotar på andra sidan.  
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13.9 Förbättrad nödutgång från festlokal 
För att förkorta utrymningstiden ut från festlokalen kan en åtgärd vara att förbättra nödutgången från 

festlokalen upp till akterdäck. Detta kan exempelvis göras genom att: 

- Montera räcke i trappan, 

- Lysa upp dörr och trappa med nödströmsförsörjd belysning, 

- Hålla trappan fri, exempelvis får det inte förekomma strålkastare upphängda i utrymningsväg, 

- Montera panikregel på dörren till akterdäck. 

Hur stor effekt detta skulle ha på utrymningstiden är svårt att avgöra men kan anses överensstämma med 

åtgärden att bredda dörren eller göra de lätt öppningsbara, se avsnitt 13.3.  

13.10 Ändring av detektor 
En detektor rakt ovanför soffan i foajé skulle kunna ge snabbare detektion och därmed minska 

varseblivningstiden om branden startar i soffan. För en brand i festlokalen dröjer däremot detekteringen 

längre om detektorn flyttas närmare köket. Osäkerheterna i simuleringar och beräkningar är så stora att 

det inte går att avgöra vilken effekt en detektor som flyttas några meter skulle ge. Det anses troligt att 

effekten inte har så stor betydelse på utrymningsförloppet att tillfredsställande utrymning kan ske.  

Eventuellt kan snabbare detektion ges av att montera en rökdetektor i foajén. En rökdetektor reagerar 

snabbare än en värmedetektor och kan därmed eventuellt förkorta varseblivningstiden för personer i 

lokalen. Med beräkning i DetactQS aktiverade rökdetektorn nästan en halv minut snabbare än 

värmedetektor. Rökdetektor var dessutom placerad på ett längre avstånd från branden. DetactQS för 

rökdetektor visas i Figur 71 och Figur 72. 

 

 

Figur 71. Aktivering av rökdetektor vid brand i foajé 
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Figur 72. Aktivering av värmedetektor vid brand i foajé 

I festlokalen krävs en åtgärd för att snabbt detektera branden. I festlokalen finns endast en rökdetektor 

men flera värmedetektorer. En rökdetektor aktiverar snabbare vilket leder till att utrymning kan påbörjas 

tidigare och fler hinna ut innan kritiska förhållanden. Eventuellt kan rökmaskin i festlokal leda till 

falsklarm, för att åtgärda detta problem bör ej rökmaskin tillåtas i festlokalen.  

13.11 Övriga åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen vars effekt granskas nedan är av sådan sort att de anses påverka hela byggnadens 

brandskydd och säkerhet.  

13.11.1 Brandtekniskt klassade dörrar från restaurang till akterdäck 
Dörrarna från restaurangdelen ut på akterdäck skulle troligen behöva vara utförda i brandteknisk klass EI 

30 eftersom utrymning från både soldäck och festlokal sker över akterdäcket och passerar dessa dörrar. 

Det är också troligt att det blir köbildning på akterdäck och personerna kan då utsättas för strålning och 

brandgaser på en kritisk nivå. Akterdäck är visserligen utomhus men har ett tak vilket kan göra att gaserna 

stannar kvar längre tid än om det skulle vara öppet till det fria upptill. Förutsättning för att brandklassade 

dörrar skall hålla sin funktion är dock att de hålls stängda, vilket de inte gör under en utrymning då 

personer går genom dörren. Brandklassade dörrar anses därmed inte vara en prioriterad åtgärd.  

13.11.2 Åtgärder för maskinrum 
Ett tänkbart åtgärdsförslag är att dörren till maskinrummet skall vara låsbar. Detta anses vara bra för att 

hindra obehöriga att kunna ta sig in eller vid brandtillbud öppna dörren och orsaka spridning av brand 

eller brandgaser. Ett låst maskinrum anses förhindra att en brand anläggs i maskinrummet. Detektorerna i 

maskinrummet är idag inte kopplade till brand- och utrymningslarmet, vilket gör att det kan dröja innan en 

eventuell brand upptäcks. En enkel åtgärd är att koppla detektorer till det befintliga brandlarmet. 

13.11.3 Strömbrytare kopplad till landgångarna 
Ett åtgärdsförslag är att båda landgångarna måste vara brukbara/möjliga att använda som utrymningsväg. 

Med funktionskravet att med hjälp av strömbrytare eller något liknande göra det omöjligt att få igång, 

någon för verksamheten vital del, om inte båda landgångarna är ordentligt förankrade med både kajen och 

båten. Till exempel skulle elektriciteten på M/S Hansa kunna vara beroende av att landgången är i rätt 

läge. Landgången midskepps anses som den viktigaste, eftersom båda utrymningsvägarna från köket är 

tänkta att använda denna. 
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13.11.4 Upprätta systematiskt brandskyddsarbete, SBA 
Det är viktigt att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, kommer igång för verksamheten på M/S 

Hansa. Ett SBA gör det lättare för personalen att ha kontroll på brandskyddet och säkerheten ombord. 

Det är speciellt viktigt så länge branddörrarna ska stängas manuellt av personalen, men även om 

dörrstängare monteras krävs att dessa funktionstestas och att dörrarna inte blockeras. Dessutom 

underlättar ett SBA att brandvarnare, utrymningsskyltar och andra viktiga system hålls i funktionsdugligt 

skick genom införande av kontroller. I slutändan leder detta förhoppningsvis till att allt fungerar vid 

händelse av brand.  

13.11.5 Flytta brandlarmscentralen 
Brandlarmscentralen är idag placerad längst in och längst upp i byggnaden. Dessutom är utrymmet låst. 

Brandlarmscentralen kan användas av bland annat räddningstjänsten för att kunna utföra en effektiv 

insats. För att på ett enklare vis kunna komma åt och använda brandlarmscentralen borde denna flyttas så 

att den är smidigare att komma åt, exempelvis i direkt anslutning till entrén.  

13.11.6 Ta bort flytvästar i taket 
Flytvästarna i taket anses utgöra en brandspridningsrisk och kan medföra att brandförloppet går mycket 

fortare än vad som simulerats i analysen som utförts i denna rapport. För att öka tiden till kritiska 

förhållanden i lokalen kan en lätt och rimlig åtgärd vara att ta bort flytvästarna i taket. I samband med 

detta skulle innertaket kunna höjas om det anses vara möjligt.  Detta skulle ge en högre takhöjd och på så 

sätt förlänga tiden till kritiska förhållanden. 

Generellt bör byggnadens konstruktion och ytskikt dokumenteras för att på ett enklare sätt kunna 

kontrollera byggnadens brandskydd. 

13.12 Säkerhetsmarginal med åtgärder 
Analys av åtgärdsförslagen ovan har visat att vissa åtgärder ger bättre effekt än andra.  

De nya varse-, förberedelse- och förflyttningstiderna samt tid till kritiska förhållanden simulerades i @Risk 

och resulterade i en ny säkerhetsmarginal. Den kombinerade effekten av att fläkt installeras i festlokalen, 

musiken tystnar vid aktiverat brandlarm, automatisk dörrstängning på dörrar i brandcellsgräns och en ny 

brandcellsdörr monteras i trappan mellan foajé och restaurang presenteras nedan för varje scenario.  

Då det brinner i festlokalen börjar personerna utrymma innan brandlarmet aktiverat och de påverkas inte 

av ett förbättrat utrymningslarm. I övriga fall har det antagits att intervallet från det att brandlarmet 

aktiverat till det att sista person reagerat minskar eftersom musiken tystnar och det finns ett larmdon i 

festlokalen bör personerna höra utrymningslarmet bättre. Förberedelsetiden ökas däremot eftersom 

brandcellsdörrarna mellan lokalerna förhindrar brandgasspridning och personerna känner inte doften eller 

ser brandgaserna, det blir inte lika tydligt att det brinner i byggnaden. Förflyttningstiden har inte 

förändrats. Tid till kritiska förhållanden förlängs till simulerad tid i FDS eftersom då dörrarna stängs sprids 

inte brandgaser till angränsande lokaler och kritiska förhållanden uppnås inte. Detta gäller i alla fall 

förutom för brand i festlokalen då temperaturen når kritisk nivå efter 250-280 sekunder. 
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13.12.1 Brand i foajé 
De nya tiderna för utrymning och för kritiska förhållanden presenteras i Tabell 18 och simulerades i 

@Risk. Den nya säkerhetsmarginalen redovisas i Figur 73. 

Tabell 18 Nya varseblivnings-, föreberedelse- och förflyttningstid samt ny tid till kritiska förhållanden för brand i foajé 

Lokal tvarseblivning [s] tförberedelse [s] tförflyttning [s] tkritisk [s] 

Festlokal (35;42.5;50) (120;150;180) (138;153;168) (450;480;530) 
Restaurang och 
övre bar 

(35;42.5;50) (120;150;180) (100;100;140) (450;480;530) 

 

13.12.2 Brand i kök 
De nya tiderna för utrymning och för kritiska förhållanden presenteras i Tabell 19 och simulerades i 

@Risk. En ny säkerhetsmarginal redovisas i Figur 74. 

Tabell 19 Nya varseblivnings-, föreberedelse- och förflyttningstid samt ny tid till kritiska förhållanden för brand i kök 

Lokal tvarseblivning [s] tförberedelse [s] tförflyttning [s] tkritisk [s] 

Festlokal (80;87.5;95) (120;150;180) (138;153;168) (450;480;530) 
Restaurang och 
övre bar 

(80;87.5;95) (120;150;180) (100;100;140) (450;480;530) 

 

  

Figur 73. Säkerhetsmarginal för brand i foajé med åtgärdsförslagen: brandgasfläkt, musiken stängs av, 
utrymningslarm i festlokal och brandcellsdörr mellan foajé och restaurang samt automatisk dörrstängning. Personer i 
festlokalen till vänster och personer i restaurang/övre bar till höger 
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13.12.3 Brand i festlokal 
De nya tiderna för utrymning och för kritiska förhållanden presenteras i Tabell 19 Tabell 20 och 

simulerades i @Risk. En ny säkerhetsmarginal redovisas i Figur 74. 

Tabell 20 Nya varse-, föreberedelse- och förflyttningstid samt ny tid till kritiska förhållanden för brand i festlokal 

Lokal tvarseblivning [s] tförberedelse [s] tförflyttning [s] tkritisk [s] 

Festlokal (20;35;50) (10;25;40) (100;120;170) (250;265;280) 
Restaurang och 
övre bar 

(85;92.5;100) (120;150;180) (100;100;140) (450;480;530) 

 

 

 

  

Figur 74. Säkerhetsmarginal för brand i kök med åtgärdsförslagen: brandgasfläkt, musiken stängs av, 
utrymningslarm i festlokal och brandcellsdörr mellan foajé och restaurang samt automatisk 
dörrstängning. Personer i festlokalen till vänster och personer i restaurang/övre bar till höger 

Figur 75. Säkerhetsmarginal för brand i festlokal med åtgärdsförslagen: brandgasfläkt, musiken stängs av, 
utrymningslarm i festlokal och brandcellsdörr mellan foajé och restaurang samt automatisk dörrstängning. 
Personer i festlokalen till vänster och personer i restaurang/övre bar till höger 
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14 ÅTGÄRDER 
I följande kapitel presenteras de förslag på åtgärder av brandskyddet som uppkommit som följd av genomförd brandteknisk 

riskvärdering av M/S Hansa. Åtgärderna delas in i två kategorier, skall och bör. Skallåtgärderna skall genomföras för att 

uppnå funktionskraven i BBR och på så sätt uppnå tillfredställande utrymning. Böråtgärderna är sådana som 

rekommenderas för att ytterligare höja säkerhetsnivån. Skallåtgärderna baseras på analytisk dimensionering och regelverk. 

Böråtgärderna baseras på regelverk, observationer på platsbesök och egna bedömningar. 

14.1 Åtgärder som skall genomföras 
Efter genomförda simuleringar och beräkningar av åtgärdsförslag samt baserat på nuvarande regelverk har 

följande förändringar bedömts som nödvändiga för att upprätthålla skäligt brandskydd och för att kunna 

genomföra utrymning innan kritiska förhållanden. Refereras det till ett stycke ur en lagtext är dessa ur 

BBR kapitel 5 eller Lag (223:778) om skydd mot olyckor, LSO (SFS, 2003). 

Evakuera brandgaserna från festlokalen: För att hålla sikten och brandgaslagrets nivå under det som 

anges som kritiska krävs att brandgaserna evakueras från festlokalen. Lokalens redan låga takhöjd gör att 

brandgaserna snabbt fyller lokalen vilket bidrar till att toxiska gaser sprids och sikten blir dålig. Detta kan 

exempelvis göras med en brandgasfläkt. En brandgasfläkt håller brandgaslagret på en nivå över golvet så 

att personer fortfarande kan se utan att de utsätts för kritiska förhållanden. Sprinkler skulle även det kunna 

användas, men då måste aktivering ske tidigare än vad som antagits i denna rapport. 

Strömbrytare kopplad till landgång: Landgångar hanteras inte av regelverket i BBR men kan kopplas 

till regler angående dörr i utrymningsväg (BBR 5:342), där låsta dörrar som är tänkta att användas som 

utrymningsväg kan ha någon form av elektrisk låsningskontroll. En landgång som inte kan användas kan 

liknas vid en låst utrymningsväg. Landgångarnas funktion är viktig då det är byggnadens utrymningsväg till 

fast mark. En låsningskontroll gör att en, för driften av verksamheten, väsentlig funktion (t.ex. 

elektriciteten ombord) inte går att använda om inte landgången är fullt duglig som utrymningsväg.  

Ny brandcellsindelning: Enligt BBR 5:61 får inte en brandcell omfatta mer än två våningsplan och ska 

inte ha skilda verksamheter. Dessutom ska utrymningsvägar vara egen brandcell. På M/S Hansa är 

brandcellen med foajén, restaurangdelen och övre baren fördelat på tre halvplan, d.v.s. i princip mer är två 

plan. En branddörr mellan restaurangen och foajén skulle minska gångavstånden till utrymningsväg samt 

även förhindra att brandgaser sprider sig från foajé upp till restaurang och övre bar. Dessutom ska 

brandcellsdörren vid garderoben mellan foajé och festlokal förflyttas så att garderoben ingår i samma 

brandcell som foajén, se Bilaga I: Ritningar. 

Automatisk dörrstängning i brandcellsgräns: Enligt BBR 5:232 ska en brandcell vara avgränsad från 

övriga delar av byggnaden på ett sådant vis att intilliggande brandceller under föreskriven tid inte berörs. 

Detta medför att brandgaser inte får spridas mellan brandceller. Brandgasspridning kan undvikas med 

automatiska dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns. Följande dörrar avses: kök till foajé, foajé till 

festlokal och foajé till restaurang. 

Åtgärder för maskinrum: För att undvika att obehöriga tar sig in i eller vid eventuellt brandtillbud 

öppnar dörren till maskinrummet ska denna vara låsbar. Detta uppnås lättast genom att montera nytt lås.  

För att underlätta att branden upptäcks skall detektorer i maskinrummet kopplas till brand- och 

utrymningslarmet.    
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Lätt öppningsbara dörrar: Dörrar i utrymningsväg skall vara lätt öppningsbara enligt BBR 5:342. Detta 

uppnås lättast med slagdörr som är utåtgående i utrymningsriktningen och beslagen så att endast ett lättare 

handgrepp krävs för att öppna dörren. Följande skall åtgärdas: 

- Skjutdörrar mellan festlokalen och foajé byts mot slagdörrar och placeras längre in i festlokalen 

- Panikregel monteras på dörr från festlokal ut på akterdäck  

- Handtaget på lucka i köket skall vara ordentligt monterat, så att detta inte riskerar att tappas bort. 

Avstängning av musik och installation av larmdon i festlokal: Enligt BBR 5:3542 ska personer i alla 

delar av byggnaden kunna nås av väsentligt information och uppfatta utrymningslarmet. Därmed ska 

musikanläggningar kopplas så att musiken stängs av i samband med att utrymningslarmet aktiveras, detta 

gäller alla musikanläggningar i byggnaden. För att underlätta hörbarheten av utrymningslarmet skall 

larmdon installeras även i festlokalen.  

Omplacering av utrymningsskyltar: Enligt BBR 5:351 ska skyltar som används som vägledande 

markering vara placerade i utrymningsvägar och i anslutning till utrymningsdörrar. Därför bör skyltarna 

som inte visar tydligt mot utrymningsvägar omplaceras på ett sådant sätt att skylten alltid visar vägen mot 

utrymningsvägen.  

Upprätta systematiskt brandskyddsarbete, SBA: Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) säger 

att ägare eller nyttjanderättshavare skall se till att flera krav på brandskyddet uppfylls. Ett sätt att hantera 

detta lagkrav och samtidigt få till stånd en kontinuerlig kontroll av brandskydd är att upprätta ett SBA. I 

SRVFS 2004:3 redogörs för hur ett sådant kan utformas (SRVFS, 2004).  

14.2 Åtgärder som bör genomföras 
Förutom ovan beskrivna krav rekommenderas av rapportskrivarna att följande åtgärder bör genomföras i 

lokalerna. 

Talat meddelande: Enligt BBR 5:3542 bör ett utrymningslarm vara så beskaffat att samtliga personer 

som berörs av larmet uppfattar vad larmet gäller. Därför föreslås ett utrymningslarm med instruktivt talat 

meddelande som underlättar för personer att ta beslut om utrymning och inte kan misstolkas som t.ex. en 

siren kan göra.  

Punktskydd i köket: Fritös och stekbord är det troligaste startföremålet för brand i kök. Därför föreslås 

ett punktskydd ovanför dessa ytor. 

Redovisa byggnadens ytskikt: Eftersom det finns ytskiktskrav i BBR är det lämpligt att byggnadens 

konstruktion och ytskikt dokumenteras och redovisas. Det blir då lättare att kontrollera byggnadens 

brandskydd. Exempelvis är flytvästarna av frigolit och förvaras i luckor i taket.  

Flytta brandlarmscentralen: Brandlarmscentralens placering på bryggan på fjärde halvplanet är ur 

åtkomlighetssynpunkt svårhanterlig, den bör därför flyttas till en plats där den med lätthet kan nås av 

räddningstjänst.   

Glaspartier i nya dörrar i utrymningsväg: För att förenkla utrymning och kan dörrar med glaspartier 

monteras i utrymningsväg. En dörr med glaspartier gör att utrymmande personer ser vad som väntar 

bakom dörren och lättare kan ta beslut om att utrymma. Glaset kan också varna personer som försöker 

utrymma genom en dörr att fara väntar på andra sidan. 
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Belysning kopplat till brandlarm: För att underlätta utrymning bör samtlig belysning tändas vid 

aktiverat brandlarm. 

Fungerande nödbelysning: Oklarheter råder om huruvida befintlig nödbelysning fungerar eller ej. 

Nödbelysning underlättar vid utrymning och den befintliga nödbelysningens funktion bör säkerställas. 

Kolsyresläckare: För att förhindra allvarliga konsekvenser av en brand i elektronikutrustning i festlokal 

bör en kolsyresläckare placeras i närheten av scenen. 

 

Förbud mot rökmaskin: För att förhindra falsklarm samt för att kunna placera rökdetektorer närmare 

scenen bör rökmaskin inte tillåtas i byggnaden. 
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15 DISKUSSION 
I följande kapitel sammanställs de diskussioner om antaganden och felkällor som förts löpande genom rapporten. 

Under projektets gång har en del komplikationer tillstött rörande möjligheten att få information om M/S 

Hansa. Exempel på detta är möjligheten för ett andra studiebesök eller att ha direktkontakt med ägarna då 

detta ansågs mindre lämpligt med tanke på pågående myndighetsärende. Ventilationsritningar saknades 

helt och även om det fanns ett protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen var detta mer än 5 

år gammalt. I stort sett total avsaknad av vilka godstjocklekar och material byggnaden är konstruerad i har 

lett till att diskussioner uppkommit om byggnadens beständighet mot ett längre brandförlopp samt 

eventuell brandspridning. Eftersom fartyg också har krav enligt gällande regelverk för brandskydd och 

brandbeständighet har byggnaden förutsatts att inte fallera under de valda brandscenariernas förlopp. Det 

innertak som finns i festlokal och restaurangdel har inte kunnat undersökas angående tjocklek, material 

eller eventuella ovanliggande konstruktioner som skulle kunna påverka eventuell brand- och 

brandgasspridning. 

De fåtal aktiva system som finns installerade i dagsläget kunde inte funktionskontrolleras vid platsbesöket. 

Dessa system är brandlarm med tillhörande brandlarmscentral samt nödbelysning. Brandlarmet har i 

rapporten antagits fungera då detta enligt utsago från ägarna var nyinstallerat. Detta bekräftas i befintlig 

brandskyddsdokumentation och anges i denna vara funktionstestat. Dock fanns ingen dokumentation på 

detta test. Nödbelysning finns installerat, men ingen information fanns om denna var i drift eller inte. 

Nödbelysning antas därför ej vara i drift.  

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är ägare av byggnader skyldiga att upprätthålla skäligt 

brandskydd och förebygga att brand kan uppstå. Ett bra sätt att göra detta är att ha ett systematiskt 

brandskyddsarbete, SBA, vilket också är krav enligt föreskrifter. På M/S Hansa har det systematiska 

brandskyddsarbetet inte kommit igång ordentligt. Det finns ingen tydlig rollfördelning bland personalen, 

vem som ska stänga de manuella skjutdörrarna är inte bestämt och personalen saknar dessutom utbildning 

i handhavande av brandsläckare. Kontroll av larmsystem och handbrandsläckare sköts av en extern firma 

och fungerar enligt utsago bra. Att även kontrollera branddörrar och deras tillhörande dörrstängare bör 

ingå i ett SBA. 

I det detektionssystem som idag finns installerat ingår som nämnt rökdetektorer och värmedetektorer. 

Dessa har vid dimensionerande bränder detekterat inom en rimlig tidsram i de simuleringar som 

genomförts. Dock finns ett stort antal bränder som inte täcks in av dessa scenarier, t.ex. en glödbrand eller 

liknande brand med lång förbrinntid. Från den tidpunkt då branden får ett snabbare tillväxtförlopp anses 

dock de valda bränderna täcka in de flesta potentiella scenarier. Sannolikt finns även andra scenarier som 

rapportskrivarna missat, scenarier med både högre sannolikhet och konsekvens än de tre valda 

dimensionerande bränderna. Det anses dock att resonemang och urvalsmetod har presenterats med 

tillräcklig detalj för att läsaren skall kunna följa rapportskrivarnas resonemang och tankebanor samt även 

dra egna slutsatser. 

Vad gäller samtliga beräkningar i rapporten är att de är delar av modeller som används för att beskriva 

verkligheten. Verkligheten är så komplex och så oerhört dynamisk att ingen modell kommer kunna 

beskriva den exakt. De modeller som använts i rapporten använder till olika stor grad förenklingar av 

verkligheten. Dessa förenklingar har diskuterats och antagna indatavärden motiverats vid respektive 

beräkning. Generellt gäller att konservativa antaganden har gjorts i beräkningarna. En mer avancerad 
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modell behöver inte ge ett bättre eller mer korrekt svar om inte alla indata är korrekta. Stor vikt lagts vid 

att få rätt indata till CFD-simuleringarna. CFD-simuleringar löser Navier-Stokes kontinuitetsekvationer 

numerisk vilket kräver enormt mycket datorkraft om simuleringarna skall ha någorlunda upplösning. 

Navier-Stokes ekvationer går inte att lösa analytisk eftersom de partiella differentialekvationerna är 

olinjära. Med detta menas exempelvis att temperaturen beror på effekten som beror på bränslet som ökar i 

takt med att temperaturen ökar osv. osv., eller att inte tillräckligt med ekvationer finns för att analytiskt 

lösa ut de ingående variablerna. Vad FDS, det program som simulerar CFD-koden, gör är att den 

numeriskt sätter in värden på de olika termerna i ekvationerna till dess att kontinuitet uppnåtts. CFD-

simuleringarna har i rapporten haft en minsta upplösning på sju centimeter. Detta kan i vissa fall ge 

betydande effekter på resultatet om de geometriska intervall man tittar på är små. Ingen analys kring 

gridberoende har gjorts inför simuleringar i FDS på grund av detta ej hanns med inom tidsramen för 

rapporten. Byggnadens geometri är mycket tidskrävande att representera i detalj i simuleringarna, därför 

har mindre objekt, såsom barstolar, taklampor och dylikt, rationaliserats bort.  

Att brandgaslagrets kritiska höjd ansatts ligga på 1.79 meters höjd över golvet kan anses lågt men är 

baserat på den beräkningsmetod som finns i Brandskyddshandboken. Då takhöjden i bygganden ligger på 

1.9 meter behöver inte brandgaslagret vara speciellt tjockt för att kritiska förhållanden uppnås i lokalen. I 

vissa scenarier kan brandgaslagret få sjunka lägre ner eftersom varken sikt eller annan parameter uppnår 

kritiska nivåer. Möjligtvis skulle innertaket kunna höjas och på så sätt öka tiden till kritiska förhållanden. 

Det är dock svårt för rapportskrivarna att bedöma om detta är möjligt att genomföra. 

Då ingen utrymningsövning, och ej heller någon statistik över genomförd utrymning, kunde genomföras 

på objektet så har värden för gånghastigheter och liknande utrymningsparametrar tagits ur Simulex 

inbyggda databas. I denna rapport har osäkerheter rörande människors beteende vid utrymning hanterats 

genom att tilldela dessa sannolikhetsfördelningar och sedan Monte Carlo-simulerat dessa i 

datorprogrammet @Risk. Eftersom det är svårt att uppskatta vid vilken tid som personer kan tänkas 

påbörja utrymning blir osäkerheten stor för förberedelsetiden. För att minska den skulle ett 

utrymningsförsök på M/S Hansa kunna genomföras, vilket det också initialt fanns hopp om att hinna 

med. På grund av tidsbrist var detta inte möjligt och därför kunde förberedelsetiden endast uppskattas 

genom att läsa rapporter, studera verkliga händelser och gör antaganden. Den kritiska tiden varierar 

beroende på vilket beräkningsätt som används, eftersom det inte finns ett exakt svar på när kritiska 

förhållanden uppstår blir osäkerheten stor, även den här tiden har fördelats och simulerats i @Risk. 

Genom att göra fler beräkningar och använda sig av fler beräkningsmodeller skulle denna parameters 

regressionskoefficient kunna minskas. Förflyttningstiden varierar beroende på vilka utgångar som 

personerna väljer att utrymma genom, dock blir tidsskillnaden inte så stor då olika simuleringar 

genomfördes i Simulex, och därför påverkas inte den totala osäkerheten så mycket av just 

förflyttningstiden. Simuleringar i Simulex har genomförts med maxantalet 210 personer i byggnaden, 

fördelningen har varit 120 personer i festlokalen och 90 personer i restaurang och övre bar. Det är möjligt 

att fördelningen kan se annorlunda ut i verkligheten eftersom det är svårt att kontrollera i vilken del av 

byggnaden personerna befinner sig. Detta leder till att det kan befinna sig fler än 120 personer i festlokalen 

respektive fler än 90 i restaurang och övre bar. Dock har det visats i denna rapport att utrymning ej kan 

ske tillfredsställande med använd personfördelning. Det ansågs innebära större problem ur 

utrymningssynpunkt om det befann sig 120 personer i festlokal och 90 i restaurang/övre bar istället för 

tvärtom. 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

92 

 

De åtgärder som bör installeras för att tillfredsställande utrymning ska uppnås antas fungera vid brand, 

även om ett system aldrig är till 100 % säkert antas det så i denna rapport. Detta betyder att även om en 

fläkt installeras finns det alltid en risk att den inte fungerar då brandlarmet aktiverar. Detsamma gäller 

brandcellsdörrarna som ska stängas automatiskt vid detektion av brand. Fläkt eller sprinkler är de två 

lösningar som diskuterats för att evakuera brandgaserna från festlokalen. Den dimensionerande branden 

är förhållandevis liten men visar ändå på att kritiska förhållanden snabbt uppstår och att detektion (och 

därmed sprinkleraktivering) inte sker i tid för att klara tillfredsställande utrymning. Huruvida en fläkt eller 

sprinkler fungerar i praktiken är svårt att förutsäga. Med detta menas dessa installationers inverkan på 

brandförloppet och förhållandena i lokalen. Det praktiska utförandet av dessa installationer ingår ej i detta 

arbete. Eftersom temperaturen i festlokalen når en kritisk nivå efter det att brandgaslagret når en kritisk 

nivå är viktigt att ta hänsyn till denna aspekt. Om fler än 120 personer befinner sig i festlokalen kommer 

utrymningen ta längre tid och det kan finnas en risk för att alla inte hinner ut innan temperaturen blir för 

hög. Brandgasfläkten kan eventuell göra att även temperaturen hålls på en lägre nivå men detta är ej 

säkerställt i denna rapport.    

I efterhand kanske det skulle ha räckt att titta på brand i foajé och utelämna brand i kök, eftersom 

brandgasspridningen ser ut på ungefär samma sätt och soffbranden har snabbare tillväxt och får därför 

större konsekvenser för utrymningsförloppet. Dock känns det viktigt, på grund av bakomliggande statistik 

för köksbränder, att påvisa att en eventuell brand i köket även får stora konsekvenser för övriga 

bygganden och utrymningsförloppet. Det mest komplexa scenariot var brand i festlokal där den 

dimensionerande branden inte aktiverade detektor innan det blev kritiska förhållanden för utrymmande 

personer. Det var svårt att uppskatta hur personer reagerar i en sådan situation och med tanke på smala 

dörrar och brant trappa i utrymningsväg var det även svårt att uppskatta om simulerad förflyttningstid var 

rimlig eller ej.  

Landgångarna mellan kaj och byggnaden är de två utrymningsvägarna och angreppsvägarna. Att dessa 

fungerar och är lämpade för gång är av stor vikt för utrymningen. Simuleringar i Simulex visade på 

köbildning vid landgångarna. Landgångarna på M/S Hansa påverkas till stor del av vattennivån och kan i 

värsta fall inte användas då vattnet är för lågt eller för högt. Genom att koppla landgången till en vital del i 

byggnaden så att den vitala delen inte fungerar om inte landgångarna är brukbara anses vara en bra lösning 

men hur detta skall ske i praktiken måste utredas ytterligare. 

Denna rapport har främst beaktat personsäkerheten, således har ingen större vikt lagts på den ekonomiska 

aspekten av föreslagna åtgärdsförslag. Trots detta har självklart rimligheten i föreslagna åtgärder 

diskuterats under arbetets gång. Installation av branddörrar mellan samtliga föreslagna brandceller anses 

vara den åtgärd som ger störst positiv inverkan på utrymningen av byggnaden. Införandet av samtliga 

föreslagna åtgärdsförslag skulle innebära en ansenlig kostnad. Installation av branddörrar anses ge störst 

effekt i förhållande till den kostnad en installation skulle innebära. Analysen visar dock på att det krävs 

åtgärder för att evakuera brandgaserna i festlokalen om en brand uppstår där. Installation av brandgasfläkt 

eller sprinkler innebär en ansenlig kostnad, men anses befogat för att uppnå tillfredställande utrymning om 

verksamheten skall fortsätta som i dagsläget. De dimensionerade bränderna placerades alla i det lägre 

planet på M/S Hansa. En brand på det övre planet, exempelvis i restaurangen, skulle troligtvis leda till ett 

liknande rökfyllnadsförlopp som det för festlokalen vid brand där. Detta leder till att rapportskrivarna 

anser det vara troligt att vid en brand i restaurang/övre bar krävs det att de varma brandgaserna även i 

detta fall evakueras från dessa lokaler.  
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16 SLUTSATS 
Slutsatsen av genomfört värderingsarbete är att det nuvarande brandskyddet ej är tillfredsställande och 

åtgärder krävs. Det scenario som kräver störst åtgärd är brand i festlokalen. Installation av brandgasfläkt 

anses vara det bästa sättet att hålla brandgaserna över kritiskt höjd. Det går dock inte att helt förlita sig på 

brandskyddstekniska installationer, det är även viktigt med ett väl fungerande SBA och passiva system 

som fungerar. Personalen på M/S Hansa har idag ansvar för att stänga dörrar mellan brandceller i 

händelse av brand. Om automatiska dörrstängare och brandgasfläkt installeras samtidigt som en ny dörr 

monteras mellan foajé och restaurang kommer brandgasspridningen minimeras och personerna får längre 

tid på sig att utrymma. Dörren till maskinrum skall hållas låst för att minimera risken för anlagd brand och 

detektorer i maskinrummet skall kopplas till brandlarmet för att öka chanserna att den upptäcks. 

Dessutom skall dörrar göras lättare att öppna, vilket kommer få en positiv inverkan på 

utrymningsförloppet . Därtill skall musikanläggningen kopplas till brandlarmet så att det stängs av vid 

aktivering, personerna kan då reagera tidigare och utrymningen startar tidigare. Om nämnda krav tillgodo 

ses anses brandskyddet och personsäkerheten bli tillfredsställande på M/S Hansa och det anses då kunna 

bedrivas den form av verksamhet som ägarna i dagsläget önskar. Dock bör läsaren själv ta i beaktande om 

det är ekonomiskt gångbart.  
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BILAGA A: TEORI ANGÅENDE HANDBERÄKNINGAR 
I följande bilaga beskrivs teorin kring de olika handberäkningsmodeller som används i rapporten. 

Brandgaslagrets höjd 
Här presenteras Tanaka-Yamanas rökfyllnadsmodell som använts för beräkning av rökfyllnad. 

Eftersom Tanaka-Yamanas rökfyllnadsmodell utgår ifrån Zukoskis plymmodell betraktas branden som en 

punktkälla i förhållande till utrymmet. Utöver detta antar Zukoskis plymmodell tvåzonsmodellen som 

beskrivs närmare i teoriavsnittet angående CFAST, se Bilaga B: Teori om använda datorprogram.  

  tillväxthastighetskonstant    [-] 

   Luftens densitet   [kg/m3] 

    Brandgasernas densitet    [kg/m3]  

cp  Luftens specifika värmekapacitet  [J/kg*K] 

H  Takhöjden    [m] 

  ̇   Massavbrinningshastighet   [kg/s] 

n Tillväxthastighetsexponent   [-] 

 ̇  Effektutvecklingen   [kW] 

S  Golvarean    [m2] 

    Luftens temperatur    [K] 

    Brandgasernas temperatur   [K] 

z  Höjden till brandgaslagret   [m] 

z’ Brandgaslagrets tjocklek   [m] 

 

Via lagen om massans bevarande samt experiment har Zukoski tagit fram följande samband för beräkning 

av brandgaslagrets höjd: 

  ( 
 
 
 

 

  
(  

 
 
)

(   )

 

 
 
 

)

  

 

  [m] Ekvation 1 

där k är en konstant och ges av sambandet 

  
    

  
(
  

  

    
)

 

 
  [-] Ekvation 2 

Brandgasernas densitet ges av följande ekvation: 

     (  
     

(   )(   )      
)  [kg/m3] Ekvation 3 

För att kunna beräkna brandgaslagrets höjd krävs det att ett värde på brandgasernas densitet antas för att 

kunna beräkna k ur ekvation 2. Om den antagna densiteten överensstämmer med den beräknade 

densiteten ur ekvation 3 så är ekvation 1 giltig. Om så inte är fallet fortsätter beräkningsproceduren till 

dess att den är giltig. 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

99 

 

Strålning från flamma 
Beräkningar för strålningen från flamman har gjorts med två olika metoder. Detta för att kunna jämföra 

de två resultaten. I den första metoden har flamhöjd och flambasens diameter tagits fram med hjälp av 

beräkningar och ingenjörsmässiga bedömningar. Med hjälp av höjden och diametern utläses synfaktorn ur 

Tabell 2:7 i boken An Introduction to Fire Dynamics, (Drysdale, 1998). 

 ̇            [kW/m2] Ekvation 4  

där 

 ̇   Infallande strålningsintensitet   [kW/m] 

   Synfaktor    [-] 

   Emissivitet    [-] 

   Stefan Boltzmans konstant (5,67   10-8)  [W/m2K4] 

   Flamtemperaturen   [K] 

För att ta fram den så kallade synfaktorn behövs information om flammans höjd och bredd, samt 

strålningsmottagarens position i förhållande till flamman.  

Denna andra metoden för beräkning av strålning från flamman är hämtad från rapporten Selecting Design 

Fires (Staffansson, 2010). 

Ekvation 6 antar att strålningen från flamman härstammar från halva flammans höjd och i flammans 

centrum. Branden är fritt brinnande och utan påverkan från varma brandgaser och ytor. Däremot görs 

antaganden som att flamman har en homogen temperatur och förbränningen är 100 %. Andelen av 

energin som avges som strålning kan antas vara 30 %. Vid sotande bränsle är det rimligt att anta att cirka 

30 % avges i form av strålning (Drysdale, 1998). 

 ̇  
    ̇

    
   [kW/m2] Ekvation 6 

där 

 ̇  Infallande strålningsintensitet   [kW/m2] 

 ̇ Brandens effektutveckling i kW  [kW] 

R  Avståndet från centrum av flamman till exponerad yta [m] 

    Andel energi från flamman som avges i form av strålning [-] 

Strålning från brandgaslager 
För att beräkna strålningen från brandgaslagret används den första metoden genom att sätta synfaktorn till 

1 och sätta in brandgaslagrets temperatur.  

 

Flamhöjd 
Heskestad har tagit fram en korrelation för beräkning av flamhöjd (Karlsson & Quintiere, 2000). Denna 

korrelation är baserad på experiment gjorda på pölbränder och jetflammor, vilket innebär att den inte är 

en ideal modell för beräkning av flamhöjd i något av de tre brandscenarierna. Det har dock visat sig att 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

100 

 

modellen kan ge goda approximationer för flamhöjder även från andra bränslen, vilket kan göra den 

användbar i detta fall. 

I Heskestads modell beräknas flamhöjden enligt ekvation 5.  

        ̇
 
 ⁄          [m] Ekvation 5 

där 

L Medelflamhöjden   [m] 

 ̇ Brandens effektutveckling i kW  [kW] 

D Flambasens diameter   [m] 

Sikt 
Sikten i kända utrymmen bör ej understiga 5 meter. För okända utrymmen bör sikten ej understiga 10 

meter (Boverket, 2008). Sikten mäts i optisk densitet per meter DL, vilket kan beräknas enligt ekvationen 

nedan.  

    
    

    ( )
  [m-1] Ekvation 7 

Den optiska densiteten per meter som motsvarar 10 meter är 0,2303 m-1 enligt nedan 

    
    

  
          

Den optiska densiteten per meter som motsvarar 5 meter är 0,4605 m-1 enligt nedan 

    
    

 
          

Genom att använda rökpotential för det material som brinner och sedan beräkna den optiska densiteten 

per meter kan det beräknas hur mycket massa som behöver brinna för att den optiska densiteten skall bli 

0,2303 m-1 eller 0,4605 m-1. Sambandet som används är: 

        
 

 
        

 

  
  

 

Där  

DL  Optisk densitet per meter    [m-1] 

D0  Rökpotential för materialet    [m2/g] 

m  Massa som brinner    [g] 

V  Volym på utrymmet där materialet är placerat  [m3] 

Massan som brinner utvecklar en energimängd, vilken kan beräknas enligt ekvation 8.  

            [kJ] Ekvation 8 
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Där  

  Energimängd     [kJ] 

    Förbränningsentalpi   [kJ/kg] 

  Förbränningseffektivitet    [-] 

Energimängden kan också skrivas som en integral av effektutvecklingen över tiden enligt 

   ∫  ̇   
 

 

 

För en brand med linjär tillväxtfas (Scenario 2: brand i kök) är  ̇ =    och integralen kan skrivas om till 

 

∫   
 

 

    
   

 
 

   Tillväxtkoefficient    [kW/s] 

 ̇ Effektutveckling    [kW] 

För en brand som tillväxer enligt  ̇ =     (Scenario: brand i foajé och brand i festlokal) kan integralen 

skrivas om till 

 

∫    
 

 

    
   

 
 

Därefter bestäms tiden då den framräknade massan har avbrunnit, d.v.s. tiden till dess att sikten 

understiger 10 respektive 5 meter (tid till kritiska förhållanden). Den integrerade effektutvecklingen sätts 

lika med den av massan utvecklade energimängden och med endast tiden som okänd variabel kan den 

lösas ut. För en linjär effektutveckling sker det enligt nedan 

            = 
   

 
   t = √(   )   

  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

102 

 

Temperatur 
För att beräkna hur lång tid det tar innan personerna i brandrummet utsätts för en kritisk temperatur 

används McCaffreys korrelation för temperaturdifferens mellan brandgaslagret och den kalla nedre zonen.  

             ( ̇
  (         √  ))

    Ekvation 9 

Där  

 ̇  Effektutveckling från branden   [kW] 

A0  Öppningsarea     [m2] 

AT Aväggar+ Atak+ Agolv- Ao    [m2] 

hk  Materialets värmekonduktivitet  [kW/m2*K] 

H0  Höjd på öppningarna    [m] 

Kritisk temperatur, Tgas sätts till 80˚C enligt råden i Boverkets byggregler (Boverket, 2008). Omgivande 

temperatur, Ta, antas vara 20˚C.  

Materialets värmekonduktivitet beräknas olika beroende på om brandförloppet är transient eller stationärt. 

De dimensionerande bränderna har en effektutveckling som beror av tiden och under 

utrymningsförloppet antas det rimligt att räkna på ett transient förlopp. Ekvationen för väggarnas 

värmekonduktivitet beräknas enligt ekvationen nedan.  

hk= √
   

 
   [W/m2K] Ekvation 10 

där 

k  materialets konduktivitet   [W/m*k] 

   materialets densitet  [kg/m3] 

c materialets specifika värmekapacitet  [J/kg*K] 

t  tiden   [s] 

Eftersom fartyget är byggt i stål antas det konduktiva värmeövergångstalet för alla utrymmen vara det 

värde för stål som definieras i tabell 6.1 i boken Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 

2000)Det bör dock beaktas att stål även kan betraktas som ett tunt material som värms upp snabbt och 

därmed beter sig som stationärt med ett hk som ej beror av tiden. Båda fallen visar sig i detta fall ge 

liknande resultat på temperaturskillnaden.   

hk (stål) = √
       

 
 

För att beräkna tiden jämförs uppnådd effektutveckling med temperaturen och då        = 60   

avläses tiden. Denna tid är tid till kritisk temperatur, tkritisk. 
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Förflyttningstid 
Förflyttningstiden kan beräknas som summan av gångtiden, tD, och passagetiden genom dörr, tG. 

Ekvationerna är hämtade ur Boverkets publikation Utrymningsdimensionering (Boverket, 2006).  

Följande två ekvationer har använts vid beräkningar av förflyttningstid: 

tD  N/(B* f)   [s]  Ekvation 11 

tG  L/v [s] Ekvation 12 

 

Där 

N Antal personer   [-] 

B Öppningens bredd  [m] 

f Personflöde genom dörröppning  [pers/m*s] 

 

L  Gångavstånd    [m] 

v  Gånghastighet   [m/s]  

Kontroll av effektbegränsning 
För att kontrollera om de dimensionerande bränderna blir ventilationskontrollerade används metod ur 

boken Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Först beräknas massflödet av luft in i utrymmet 

 ̇           √   

    Öppningsarea   [  ] 

    Öppningshöjd  [ ] 

Därefter beräknas den maximala effektutvecklingen med avseende på syrets (i lokalen) förbränningsenergi.  

    (  )             

Syre slutar, i luft, att oxideras vid cirka 15       (Karlsson & Quintiere, 2000). 

I luft har syre 23      .  

   har i beräkningarna satts till 1.8 meter 

   har beräknats utefter tillgängliga öppningar i brandutrymmet. Dessa öppningar har antagits vara öppna. 

Detta antagande har gjorts för att ge worst-case angående effektutveckling.  

I scenario 1 antas de två dörrarna till festlokalen, dörrarna mot kök, trappa upp mot restaurang samt dörr 

mot landgången midskepps vara öppna. Dessa har en bredd på 0.9 meter vardera. Detta resulterar i att     

blir 10.01 m2. 

I scenario 2 antas de två dörrarna till foajén vara öppna. Dessa har en bredd på 0.9 meter vardera. Detta 

resulterar i att     blir 3.24 m2. 
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I scenario 3 antas de två dörrarna till foajén vara öppna. Dessa har en bredd på 0.88 meter vardera. Detta 

resulterar i    blir 3.17 m2. 

Tillgänglig maxeffekt beräknas enligt: 

  ̇  (        )      (  )           √   

 ̇  (         )         
            √             

 ̇  (         )         
           √            

 ̇  (         )         
           √           
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BILAGA B: TEORI OM ANVÄNDA DATORPROGRAM 
Förutom handberäkning av brandförloppet kan datorer användas för större och mer omfattande beräkningar. I denna bilaga 

beskrivs CFAST, FDS, Simulex, DetactQS och @Risk. 

Tvåzons- och fältmodeller 
För att beräkna brandförlopp är datorer speciellt användbart då flera rum och olika material ingår i 

förloppet. De vanligaste modellerna som används för just nämnda beräkningar är tvåzonsmodeller och 

fältmodeller. För att använda datormodeller är det viktigt för användaren att ha förståelse för brandens 

dynamik, fysik och kemi för att på bästa sätt kunna tolka och använda resultatet. Även programmets 

begränsningar och validitet är viktigt att känna till för att kunna tyda och utnyttja resultatet.  

CFAST  
CFAST- Consolidated model of Fire Growth and Smoke Transport är ett datorsimuleringsprogram som används 

för att simulera rökfyllnadsprocesser och brandförlopp i en byggnad. Programmet är utvecklat av National 

Institute of Standards and Technology i USA (Jones, Peacock, Reneke, & Forney, 2008) 

CFAST bygger på en tvåzonsmodell som delar in rummet i två zoner (kontrollvolymer), en övre varm zon 

och en undre kall zon, se Figur 76. Den varma zonen innehåller brandgaser och den undre zonen kall luft. 

Båda lagren är homogena vilket innebär bland annat att temperatur och syrehalt är lika överallt i rummet.  

Beräkningarna i CFAST bygger på 

tvåzonsmodellen. Genom att basera 

beräkningarna på bevarande av massa och 

energi så kan bland annat massavbrinning, 

värmetransport, plymflöde samt 

ventilationsflöden beräknas. Detta med 

hjälp av submodeller för respektive lager 

och därmed kan man bland annat följa hur 

brandgaslagrets höjd och temperaturen 

varierar med tiden. I CFAST betraktas 

branden som en plym vilken pumpar ut en 

massa från det undre lagret till det övre. 

Programmet simulerar spridning av rökgaser 

och fler än ett rum kan alltså användas.  

Som indata till beräkningarna behöver programmet bland annat rummets geometri, storlek och placering 

på öppningar, typ av brand och material i väggar, golv och tak. För att simulera sikten, vilket är en av 

anledningarna till att CFAST används i denna rapport, är det speciellt tre indataparametrar som är särskilt 

viktigt (Hultquist, 2000) .Dessa är  

  ̇  Pyrolyshastighet    [kg/s] 

H/C  Ratio av väte och kol i bränslet   [g/g] 

C/CO2  Ratio av kol och koldioxid i förbränningsprodukterna  [g/g] 

I CFAST är byggnadernas areor begränsade till att vara mellan 1 och 1000 m2. Dessutom måste rummets 

geometri förenklas till att vara en kub. Användaren kan välja om Heskestads eller McCaffreys plymmodell 

skall användas (Jones, Peacock, Reneke, & Forney, 2008).  

Figur 76. Principskiss över en tvåzonsmodell (Karlsson & 
Quintiere, 2000) 
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Datorberäkningar kan med fördel användas som komplement till andra beräkningar och beräkningar skall 

alltid granskas kritiskt. 

Modellen i CFAST bygger på en rad förenklingar av verkligheten och kännedom om dessa är av stor 

betydelse för att få ut tillförlitlig information från programmet.  Nedan redogörs för de viktigaste 

förenklingarna. 

Homogena lager 

Modellen bygger på att varje rum delas in i två väl omblandade lager, där temperaturen är densamma i hela 

lagret. I verkligheten är detta inte fallet och temperaturen varierar, detta påverkar de termiska stigkrafterna 

hos branden och ger i verkligheten inte den horisontella skiktning som tvåzonsmodellen i CFAST 

resulterar i.  

Spridning av brandgaser 

När brandgaserna har nått taket sker i CFAST en momentan horisontell spridning av brandgaserna. Detta 

antagande är rimligt i lokaler med kubisk form, men gäller ej för avlånga lokaler, som exempelvis 

korridorer. Dessa avlånga utrymmen måste de delas upp i ett antal mindre utrymmen. 

Branden 

I CFAST är branden fördefinierad av användaren och detta ställer stora krav på branden definieras på ett 

sätt som överensstämmer med verkligheten.  Brandens effekter beräknas utifrån den brand som angivits 

och byggnadens utformning.  Det är speciellt svårt att modellera den brandspridning som oftast sker 

mellan startföremål och andra föremål. 

Läckage 

I CFAST antas byggnaden vara hermetiskt tillsluten, dvs. inga läckage förekommer. Detta medför att 

öppningar mot det fria måste användas för att inte ge en orealistiskt stor tryckuppbyggnad.  

CFAST simulerar brandgasspridning mellan utrymmen och är i viss mån validerat, men få studier har 

gjorts för modeller med fler än sex utrymmen.  Resultatens tillförlitlighet blir sämre längre bort från 

branden. Nedan visas inom vilka gränser som tvåzonsmodeller anses gälla. Dessa värden är hämtade från 

ISO/WD 13390 (ISO, 1995). 

Tabell 21. Begränsningar i geometrier i CFAST   

 Acceptabelt Överväg modellen Använd annan 
modell 

(L/W)max  L/W<3 3<L/W<5 L/W>5 
(L/H)max L/H<3 3<L/H<6 L/H>6 
(W/H)min W/H>0,4 0,2<W/H<0,4 W/H<0,4 

 ̇  ̇      √  och  ̇         
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CFD 
CFD eller Computational Fluid Dynamics som förkortningen står för är ett ingenjörsverktyg för 

flödesberäkningar. En CFD-modell delar in rummet i många små kontrollvolymer, se Figur 77. Ett antal 

små volymer kan variera beroende på geometri och byggnad men är ofta i storleksordningen från flera 

tusen till miljoner. Precis som för tvåzonsmodeller bygger beräkningarna på bevarandet av massa, 

rörelsemängd och energi för varje volym. Istället för som i tvåzonsmodeller göra beräkningar på ett 

tvärsnitt använder CFD tre dimensioner och kan därmed beräkna temperatur, flöde och andra parametrar 

för olika punkter i rummets rymd. Detta medför att CFD passar bättre för mer komplexa geometrier än 

kuber och att fluidernas rörelse blir mer överensstämmande med verkligheten. En nackdel är att 

beräkningarna ofta kräver stor datakraft och tar lång tid att simulera, ofta timmar eller dygn. 

I rapporten används Pyrosim som grafiskt användargränssnitt och FDS- Fire Dynamics Simulator för att 

utföra beräkningar och simulera brandförloppet. FDS är en CFD-modell som simulerar turbulenta 

gasflöden som uppstår till följd av en brand. Programmet är utvecklat av NIST, National Institute of 

Standards and Technology, i USA och VTT, Technical Research Centre of Finland (NIST, 2010). Genom 

att specificera bland annat rummets geometri, typ av brand, placering och storlek på öppningar och sedan 

kompilera filen i FDS erhålls bl.a. gastemperatur, tryck och hastighet i byggnaden. För att modellera det 

turbulenta flödet som uppstår vid en brand använder FDS, precis som övriga CFD-modeller, Navier 

Stokes-ekvationer. Resultatets upplösning beror av antalet kontrollvolymer, d.v.s. ju fler celler desto 

mindre detaljer kan studeras. FDS använder Large Eddy Simulation, LES, för att numeriskt lösa Navier 

Stokes-ekvationerna och därmed beskriva brandförloppet så detaljerat som användaren och datorkraften 

tillåter.  

En simulering i FDS ger mycket utdata och det går inte nog att påpeka hur viktig användarens kunskap är 

för att kunna tolka resultaten på bästa sätt. 

 

Figur 77. Principen för CFD-modell (Karlsson & Quintiere, 2000) 
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Simulex 
Simulex är ett datorprogram för simulering av utrymning av byggnader. Programmet som utvecklats av 

IES, Integrated Enviromental Solutions, används till att identifiera var problem med trängsel och 

köbildning kan komma att uppstå vid ett tänkt utrymningsscenario. Programmet är baserat på hur 

människor rör sig i större folksamlingar, detta framtaget utifrån videoanalyser av enstaka individer i 

folkmassor vid utrymning (Integrated Enviromental Solutions, 2011). Simulex är uppbyggd som en 

partikelmodell där individers placering i aktuell byggnad baseras på koordinater (Nilsson, 2007). 

Till programmet importeras CAD-ritningar, där allt som inte betraktas som väggar tagits bort, detta 

eftersom alla linjer blir ogenomträngliga i Simulex. För att binda samman våningsplan läggs trappor till 

separat och anknyts med länkar mellan trappa och våningsplan. Utgångarna som leder direkt ut ur 

byggnaden definieras specifikt på ritningarna. För att ange vilken väg olika individer kan välja vid 

utrymning används avståndskartor där man kan bestämma vilka utgångar och trappor en person har 

tillgång till. Utifrån avståndskartorna väljer individerna sedan närmaste vägen ut. De personer som sätts in 

i simuleringarna kan varieras enligt olika persontyper; män, kvinnor, barn och medelperson. Dessa kan 

kombineras till olika populationer exempelvis kontorspersonal eller skolklass.  

Gånghastigheten för personerna minskas med krympande avstånd till personer runtomkring. Den 

maximala gånghastigheten väljs slumpmässigt mellan 0,8 till 1,7 m/s. I trappor multipliceras 

gånghastigheten med en faktor 0,5 nedför och 0,35 uppför. En begränsning med Simulex är att den 

kortaste längd en trappa kan ha är 3 meter, mätt i det lutande planet (Frantzich, 1997). Andra 

begränsningar är att utrymning behandlas som ett flödesproblem, vilket kan ses som en grovförenkling av 

verkligheten, där flödet baseras på persontätheten och personernas gånghastighet. Om två personer möts 

vid en trång passage kan de blockera varandra och därmed fastna. Om en långsammare person skall 

passeras får personantalet inte överstiga 2 personer/m2. Det behövs även en liten marginal för att ett 

hinder ska kunna passeras (Nilsson, 2007) 

Programmet tar ingen hänsyn till trösklar eller låga dörröppningar och takhöjder. Människors sociala 

påverkan på varandra tar programmet inte heller någon hänsyn till, något som i verkligheten har stor 

påverkan på utrymningsförloppet. 

DetactQS 
DetactQS är ett datorprogram som används för beräkning av aktiveringstider av sprinklerbulber samt 

värme- samt rökdetektorer. Alperts korrelation, vilken beräknar uppvärmning av objekt i tak på grund av 

de förbi flödande brandgaserna, används av DetactQS. Detta gör att inte ett eventuellt brandgaslager 

beaktas utan bara strömningen förbi detektorn. Alperts korrelationer beskrivs närmare i Bilaga G: Indata 

och resultat DetactQS. DetactQS behöver vissa indata, dessa är avståndet mellan branden och detektorn i 

sid- och höjdled, detektorns aktiveringstemperatur, RTI-värde, omgivningstemperatur. (Nilsson & 

Holmstedt, 2008). 
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@Risk 
@Risk är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel och är framtaget av Palisade Corporation. Programmet 

kan användas för att simulera hur osäkerheter fortplantar sig. Det använder sig av Monte Carlo-

simuleringar, som gör beräkningar slumpmässigt utifrån de sannolikhetsfördelningar som valts för 

indatavariablerna. En ekvation kan ha fördelningar på flera indatavariabler och behöver inte ha samma 

fördelning på alla dessa. Användaren bestämmer antalet gånger programmet ska utföra en beräkning. 

Detta antal gånger anges mestadels i tusental. I @Risk kan flera olika sannolikhetsfördelningar användas, 

exempel på tre mer välkända sådana är likformig-, normal- och triangulärfördelning. Likformiga 

fördelningar definieras av ett maxvärde och ett minvärde och alla värden däremellan blir lika sannolika. 

För normalfördelning definieras ett förväntat medelvärde och en standardavvikelse. Denna fördelning 

förekommer i många naturliga fenomen, exempelvis människors längd. För triangulärfördelning definieras 

ett maxvärde och ett min-värde samt det troligaste värdet. I denna fördelning är värden runt det troligaste 

värdet mer sannolika än värden i närheten av max- eller min-värdet. Programmet kan även göra 

känslighetsanalyser av resultatet för att avgöra vilka indatavariabler som ger mest påverkan (Palisade 

Corporation, 2011). 
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BILAGA C: INDATA OCH RESULTAT 

HANDBERÄKNINGAR 
I följande bilaga redogörs för vilka indata som använts vid handberäkningar i de tre valda scenarierna samt vilka resultat 

dessa gett. 

Indata Scenario 1: Brand i foajé 
Nedan redogörs för vilka indata som använts i handberäkningarna av scenario 1 samt de resultat som 

erhölls därav. 

Den dimensionerande branden har en tillväxtkoefficient  

  = 0,03 kW/s2 

Foajén har volymen 

V = 1,9*4*6,5 = 50 m3 

Sikt 
Sikten får inte understiga 10 meter vilket motsvaras av en optisk densitet per meter på 

DL = 0, 2303 m-1 (se Ekvation 7) 

Den dimensionerande branden antas starta i soffan som står i foajén. Soffan består av en stomme i rotting 

och stoppade kuddar. För att kunna göra en handberäkning på sikten antas att materialet som brinner är 

mjuk PUR (polyuretan)-plast vilket är ett vanligt material i stoppade möbler. Följande materialkonstanter 

användes: 

D0 = 0, 22 m2/g  (Nilsson & Holmstedt, 2008) 

    = 25 200 kJ/kg  (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Enligt Karlsson och Quintiere (Karlsson & Quintiere, 2000) kan förbränningseffektiviteten för sotande 

bränsle uppskattas till 0,6-0,7. Enligt Tewarson, 1982 (Drysdale, 1998) kan plaster ha en 

förbränningseffektivitet mellan 0,4 och 0,9 där PVC ligger bland de lägre. Då det antas att det som brinner 

är en blandning av plast, trä och tyg sätts förbränningseffektivitet till 0,6. 

Temperatur 

Indata till temperaturberäkningar är som följer 

 ̇ = 0,03 * t2 kW 

A0 = 1,77*0,88+1,77*0,88+1*1,79 = 5,3 m2 

AT = 2*(4*6,5+4*1,9+6,5*1,9)- Ao = 87 m2 

 

H0 = 1,79 m 

  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

111 

 

Flamhöjd 

Flambasens diameter uppskattas till 1,5 meter eftersom soffan är ungefär så bred och flamman antas 

spridas sig över hela soffan. 

 ̇=1000   [kW] 

D=1,5    [m] 

Strålning 

Strålning från flamman 

Flamhöjden beräknades till högre än takhöjden, 1,9 meter. Ekvation 6 inte är giltig om flamman sprider 

sig längs med taket därför har flamhöjden uppskattats till 1,5 meter. Flammans bas antas ligga 0,4 meter 

över golvet. Flambasens diameter antas vara 1,5 meter eftersom soffan är ungefär så bred.  

Följande indata användes i ekvation 6.  

 ̇ = 0,03* t2   [kW] 

R = 1, 2 och 3   [m] 

   = 0,3   [-] 

Vilket gav resultatet som redovisas i Tabell 22 nedan.  Där R är avståndet från centrum av flamman till 

exponerad yta. 

Tabell 22 Resultat för strålning från flamma 

Avstånd från flamman R=1m R=2m R=3m 

Flammans bas, L1 [m] 1.5 1.5 1.5 

Flammans höjd, L2 [m] 1.5 1.5 1.5 

Synfaktor   [-] 0.3 0.1 0.06 

Emissivitet [-] 0,8 0,8 0,8 
Stefan-Boltzmanns konstant [W/m2K4] 5,67×10-8 5,67×10-8 5,67×10-8 
Flamtemperatur [°C] 800 800 800 
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Strålning från brandgaslager 

För att beräkna strålning från brandgaslagret antas en synfaktor på 1 eftersom branden ”ser hela taket” ty 

takhöjden är låg. 

  =1   [-] 

  =0,8   [-] 

  =5,67   10-8   [W/m2K4] 

  = temperaturen fås från tidigare  

        beräkningar och beror av tiden [K] 

Brandgaslagrets höjd 

Det har inte tagits hänsyn till att brandgaserna sprider sig till restaurangen och övre baren på grund av den 

termiska stigkraften. Det intressanta är dock vid vilken tidpunkt brandgasernas höjd når den kritiska 

höjden och eftersom detta sker tidigt bör inte brandgaserna ha börjat sprida sig till övre våningen.  

 = 0,030864   [-] 

  = 1,2   [kg/m3] 

  = varieras   [kg/m3]  

cp= 1   [J/kg*K] 

H= 1,9   [m] 

n= 2   [-] 

S = 6,5*4 = 26   [m2] 

   = 293   [K] 

z = Höjden till brandgaslagret  [m] 

Sprinklereffekt 
Enligt Madrzykowski och Vettori kan effekten av vattensprinkler uttryckas med nedan angivna uttryck 

(Madrzykowski & Vettori, 1992). Korrelationen baseras på experiment där åtta olika uppsättningar av 

möbler från ett kontor eldades. 

 ̇ ( )    ̇     
         

där  

 ̇ ( ) = effektutveckling vid tiden t (kW) 

 ̇    = effektutveckling vid sprinkleraktivering (kW) 

∆t = tid efter sprinkleraktivering (s) 

Efter 80 sekunder har branden en effektutveckling på ungefär 200 kW. Då sprinklern aktiveras kommer 

denna effektutveckling hållas på en kontrollerad nivå och avta med tiden enligt Figur 69. 
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Resultat 
Nedan presenteras de resultat som erhållits genom handberäkningar för brand i foajé. 

Brandgaslagrets höjd 
Kritisk nivå uppnås efter cirka 15 sekunder. 

 

Figur 78 Brandgaslagrets höjd i foajé.  

Flamhöjd 
Flamhöjden beräknades till 2,2 meter med Heskestads flamhöjdskorrelation. 

Strålning från flamma 
Strålning 1 meter, dvs. r = 1, från flamman når kritisk nivå efter cirka 50 sekunder. 2 meter från flamman 

sker detta efter 130 sekunder och 3 meter från flamman efter cirka 170 sekunder.  

 

Figur 79 Strålningsintensitet på olika avstånd från flamman. 

Strålning från flamman beräknades också enligt båda metoderna angivna i avsnittet om Strålning från 

flamma. 
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Tabell 23 Strålningsintensitet på olika avstånd från flamman  

Avstånd från flamma R=1m R=2m R=3m 

Flammans bas, L1 [m] 1.5 1.5 1.5 

Flammans höjd, L2 [m] 1.5 1.5 1.5 

Synfaktor   [-] 0.3 0.1 0.06 

Flamtemperatur [°C]  800 800 800 

Strålningsintensitet [kW/m2] 18 6 3.6 

 

Strålning från brandgaslager 
Strålningsintensiteten från brandgaslagret når kritiska nivån efter 300 sekunder.  

 

Figur 80 Strålning från brandgaslager. 

Temperatur 
Tid tills dess att temperaturen i brandgaslagret når 80˚C är 145 sekunder.   

Sikt 
Tid tills dess att sikten i foajén understiger 10 meter är 45 sekunder (baserat på mjuk PUR-skum).  

För att jämföra hur materialet som brinner påverkar tiden beräknades även tiden för plywood, ett material 

som anses beakta soffans rottingstomme, se tider i tabellen nedan. 

Tabell 24 Bränslepåverkan på sikt. Scenario 1 - Brand i foajé 

Material Tid (s) 

PUR 45 

Plywood 80 
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Indata Scenario 2: Brand i kök 
Nedan redogörs för vilka indata som använts i handberäkningarna av scenario 1 samt de resultat som 

erhölls därav. 

Sikt 
Den dimensionerande branden har en tillväxtkoefficient, vilken i detta scenario är en linjär skalär.  

             

Köket kan delas in i två mindre lokaler som är anslutna till varandra genom en dörröppning. Volymen på 

utrymmet där branden startar är  

V = 1,9*5,5*6 = 63 m3 

Totalvolymen för köket är 98 m3 

Sikten får inte understiga 5 meter vilket motsvaras av en optisk densitet per meter på 

DL = 0, 46 m-1 

Eftersom den dimensionerande branden antas starta i brännbara föremål i närheten av fritösen antas att 

materialet som brinner är cellulosa. Följande materialkonstanter användes: 

D0 = 0,051 m2/g (Nilsson & Holmstedt, 2008) 

    = 20 000 kJ/kg (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Enligt Tewarson, 1982 (Drysdale, 1998) har cellulosa en förbränningseffektivitet på 0,7. Enligt Karlsson 

och Quintiere (Karlsson & Quintiere, 2000) kan förbränningseffektiviteten för sotande bränsle uppskattas 

till 0,6-0,7. Då det som brinner är en blandning av olika material används förbränningseffektiviteten: 

X = 0,7 

Temperatur  
Indata för beräkningar av temperatur är som följer 

 ̇ = 3,2 * t kW 

A0 = 2*0,05+2*0,05 = 0,2 m2 

AT = 2*(8,7*6,7+8,7*1,9+6,7*1,9)- Ao = 175 m2 

 

H0 = 0,05 m 

Brandgaslagrets höjd 
 = 3,2 kW/s 

  = 1,2 kg/m3 

  = varieras [kg/m3] 

cp= 1 J/kg*K 

H = 1,9 m 
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n = 1 

S = 51 m2 

   = 293 K  

z = Brandgaslagrets höjd över golvet [m] 

Flamhöjd 
Fritösens bredd uppskattas till 1 meter, därav flambasens diameter. 

 ̇=1600 kW 

D=1 m 

Strålning från flamma 
Flamhöjden beräknades till högre än takhöjden, 1,9 meter. Ekvation 6 inte är giltig om flamman sprider 

sig längs med taket har flamhöjden uppskattats till 1 meter. Flammans bas ligger antas vara placerad 0,9 

meter över golvet. Fritösens bredd uppskattas till 1 meter, därav flambasens diameter. 

Följande indata användes till ekvation 6. 

 ̇ = 3,2 * t kW 

R =1, 2 och 3 meter 

   = 0,3 

Tabell 25 Resultat strålning från flamma 

Avstånd från flamma R=1m R=2m R=3m 

Flammans bas, L1 [m]  1 1 1 
Flammans höjd, L2 [m] 1 1 1 

Synfaktor   [-] 0,139 0,06 0,03 

Flamtemperatur [°C]  800 800 800 
Stefan-Boltzmanns konstant [W/m2k4] 5,67×10-8 5,67×10-8 5,67×10-8 
Emissivitet [-] 0,8 0,8 0,8 

 

Strålning brandgaslager 
Följande indata användes till ekvation 4. 

  =1  

  =0,8 

  =5,67   10-8 W/m2K4 

  = från tidigare beräkningar, beroende av tiden [K]  
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Resultat 
Nedan presenteras de resultat som erhållits genom handberäkningar för brand i kök. 

Brandgaslagrets höjd 
Brandgaslagrets höjd kommer att nå den kritiska höjden efter cirka 10 sekunder. 

 
Figur 81 Brandgaslagrets höjs vid brand i kök 

Flamhöjd 
Flamhöjden beräknades till 3,5 meter. 

Strålning från flamma 
Kritiska nivån för strålningen en meter från flamma uppnås efter cirka 30 sekunder. 2 meter från flamman 
sker detta efter cirka 120 sekunder och efter cirka 300 sekunder 3 meter från flamman.  

 

Figur 35 nedan jämförs strålningsresultatet med det kritiska värdet. 
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Figur 82 Strålningsintensitet från flamma på olika avstånd 

Strålning från flamman beräknades också enligt båda metoderna angivna i avsnittet om Strålning från 

flamma i Bilaga A: Teori angående handberäkningar. 

Tabell 26 Strålningsintensitet på olika avstånd från flamman 

Avstånd från flamma R=1m R=2m R=3m 

Flammans bas, L1 [m] 1 1 1 
Flammans höjd, L2 [m] 1 1 1 

Synfaktor   [-] 0.139 0.06 0.03 

Flamtemperatur [°C]  800 800 800 
Strålningsintensitet [kW/m2] 8.4 3.6 1.8 

Strålning från brandgaslager 
Efter 270 sekunder nås en kritisk strålningsintensitet i hela köket på grund av strålningen från 

brandgaserna.  

 

Figur 83. Strålning från brandgaslager vid brand i kök 
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Temperatur 
Tid tills dess att temperaturen i brandgaslagret når 80   är 30 sekunder.   

Sikt 
Köket är i två delar med en vägg som delar av de två rummen. Dörren är alltid öppen mellan dessa 

utrymmen och brandgaserna kommer att spridas till hela köket. Den dimensionerande branden antas 

starta i utrymmet längst in, där fritösen står. Om volymen för endast detta utrymme beaktas i beräkningen 

tar det 23 sekunder tills dess att sikten understiger 5 meter. Om istället hela kökets volym beaktas i 

beräkningarna tar det 28 sekunder tills dess att sikten understiger 5 meter. För att jämföra hur materialet 

som brinner påverkar tiden beräknades även tiden för cellulosa, ett material som anses ingå i branden, se 

tider i tabellen nedan. 

Tabell 27 Bränslepåverkan på sikt. Scenario 2 - Brand i kök 

Material Lokal Tid (s) 

Cellulosa Hela köket 88 

Cellulosa Utrymme där branden startar 94 
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Indata Scenario 3: Brand i festlokalen 
Nedan redogörs för vilka indata som använts i handberäkningarna av scenario 1 samt de resultat som 

erhölls därav. 

Den dimensionerande branden har en tillväxtkoefficient 

   = 0,0044 kW/s2  

Och festlokalens volym där brandgaserna samlas på är 

V = 1,9*17,5*7 = 233 m3 

Sikt 
Sikten får inte understiga 10 meter vilket motsvaras av en optisk densitet per meter på 

DL = 0, 23 m-1  

Den dimensionerande branden antas starta i scenutrustningen vilket är en blandning av kablar, trä och tyg. 

För att göra en handberäkning av sikten och få ett entydigt värde att diskutera kring antas att materialet 

som brinner endast är fast PVC (polyvinylklorid)-plast. Detta material genererar förhållandevis mycket rök 

vilket också är troligt vid en scenbrand med elektronik inblandat. Följande materialkonstanter användes: 

D0 = 0,39 m2/g  (Nilsson & Holmstedt, 2008) 

    = 16 400 kJ/kg (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Enligt Karlsson och Quintiere (Karlsson & Quintiere, 2000), kan förbränningseffektiviteten för sotande 

bränsle uppskattas till 0,6-0,7. Enligt Tewarson, 1982 (Drysdale, 1998) kan plaster ha en 

förbränningseffektivitet mellan 0,4 och 0,9 där PVC ligger bland de lägre. Då det antas att det som brinner 

är en blandning av plast, trä och tyg sätts förbränningseffektivitet till 0,6. 

Temperatur 
Följande indata användes för att beräkna temperaturen i brandgaslagret. 

 ̇ = 0,0044 * t2 kW 

A0 = 1,77*0,88+1,77*0,88 = 3 m2 

AT = 2*(18,4*7,5+18,4*1,9+7,5*1,9) - Ao = 371 m2 

 

H0 = 1,79 m 
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Brandgaslagrets höjd 
Följande indata användes för handberäkningar av brandgaslagrets höjd. 

 = 0,0044 

  = 1,2 kg/m3 

  = varieras [kg/m3]  

cp= 1 J/kg*K 

H= 1,9 m 

n= 1 

S = 144 m2 

   =293 K 

Flamhöjd 
Startföremålets bredd uppskattas till ca 0,5 meter, därav flambasens diamanter. 

 ̇=400 kW 

D=0,5 m 

Strålning från flamma 
Flamhöjden beräknades till 2 meter. Eftersom ekvation 6 inte är giltig om flamman sprider sig längs med 

taket har flamhöjden uppskattats till 1 meter och flammans bas till 0,9 meter över golvet. Bredden på 

startföremålet antas vara 0,5 meter, vilket anger flambasens diameter. 

Följande indata användes till ekvation 6 

 ̇= 0,0044*t2 kW 

R =1 och 2 meter 

   = 0,3 

Tabell 28 Resultat strålning till flamma 

Avstånd från flamma R=1m R=2m 

Flammans bas, L1 [m]  0.5 0.5 

Flammans höjd, L2 [m] 1 1 

Synfaktor   [-] 0.09 0.03 

Flamtemperatur [°C] 800 800 

Stefan Boltzmans konstant [W/m2k4] 5,67×10-8 5,67×10-8 

Emissivitet [-] 0,8 0,8 
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Strålning brandgaslager 
Följande indata användes till ekvation 4.  

  =1 

  =0,8 

  =5,67   10-8 W/m2K4 

  = från tidigare beräkningar, beror av tiden  

Brandgasfläkt 
Beräkning av fläktflödet som krävs för ventilation av brandgaslagret sker med nedan beskrivna 

beräkningsgång, hämtat ur boken Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). Metodens 

giltighet för brandgasventilering av fartygsskrov bör beaktas. M/S Hansas väggar antas, som beskrivet i 

rapporten, vara av stålplåt vilket är ett material med god värmeledning. Värmeövergångstalet, hk, påverkar 

resultatet i stor utsträckning vilket är en osäkerhet i beräkningarna. För att räkna konservativt, och för att 

det är osäkert hur väggarna är uppbyggda och hur de reagerar på värme, tas värmeövergången till 

omslutande vägg- och takytor (    ) inte med i beräkningarna vilket gör att temperaturen i brandgaserna 

blir högre än annars. 

1. Ge ett önskat värde till höjden z. I detta fall väljs 1.79 meter som tidigare beräknats som den 

kritiska höjden på brandgaslagret. 

2. Beräkna massflödet   ̇    ̇           
   . Thomas plymmodell används då flamhöjden 

är ungefär lika höga som brandens diameter. 

3. Beräkna brandgasernas densitet         
 ̇

   ̇       
 

4. Beräkna brandgasernas densitet           

5. Beräkna fläktflödet som krävs,  ̇    ̇      ̇    ̇     

Nedan följer de värden som använts vid beräkningarna. 

P   * D =   * 1 m 

   1.0   (    ⁄ ) (Karlsson & Quintiere, 2000) 

       = 293 K 

 ̇ 400 kW enligt effektutvecklingen i scenario 3: Brand i festlokal 

   För att göra beräkningen konservativ antas ingen värmeledning till omslutningsytorna  

   Kontaktytan för brandgaserna mot omgivande väggar och tak 

Vilket ger följande resultat:  

 ̇ 1.5   /  

   565 K 

   353/565 = 0.6     ⁄  

 ̇   
 ̇ 

  
 = 1.5/0.6 = 2.2   /  
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Resultat 
Nedan presenteras de resultat som erhållits genom handberäkningar för brand i festlokal. 

Brandgaslagrets höjd 
Brandgaslagrets höjd kommer att nå en kritisk nivå efter ca 60 sekunder.  

 

Figur 84 Brandgaslagrets höjd i festlokalen. 

Flamhöjd 
Flamhöjden beräknades till 2 meter. 

Strålning från flamma 
Strålningen når kritisk nivå efter ca 150 sekunder 1 meter från flamman. Efter 300 sekunder nås kritisk 

nivå 2 meter från flamman. 

 

Figur 85 Strålningsintensitet från flamma beräknad på avståndet 1 m och 2 m  

Strålning från flamman beräknades också enligt båda metoderna angivna i avsnittet om Strålning från 

flamma. 

 

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

0 50 100 150

H
ö

jd
 (

m
) 

Tid (s) 

Brandgaslagrets höjd, festlokal 

brand i scen

Kritiskt värde

0

2

4

6

8

10

0 100 200 300 400St
rå

ln
in

gs
in

te
n

si
te

t 
(k

W
/m

2
) 

 

Tid (s) 

Strålning flamma, festlokal 

r=1

r=2

Kritiskt värde



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

124 

 

Tabell 29 Strålningsintensitet från flamma beräknad på avståndet 1 m och 2 m  

 R=1m R=2m 

Flammans bas, L1 [m] 0.5 0.5 

Flammans höjd, L2 [m] 1 1 

Synfaktor   [-] 0.09 0.03 

Flamtemperatur [°C] 800 800 

Strålningsintensitet [kW/m2] 5.4 1.8 

Strålning från brandgaslager 
Strålningen från brandgaslagret uppnår kritiska förhållanden efter ca 900 sekunder. 

 

Figur 86 Strålning från brandgaslager. 

Temperatur 
Tid tills dess att temperaturen i brandgaslagret når 80   är 430 sekunder.   

Sikt 
Tid tills dess att sikten i festlokalen understiger 10 meter är 102 sekunder.  

För att jämföra hur materialet som brinner påverkar tiden beräknades även tiden för PUR-skum och alfa-

cellulosa, material som kan anses ingå i branden, se tider i tabellen nedan. 

Tabell 30 Bränslets påverkan på sikten i brandrummet. Scenario 3 - Brand i festlokal 
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PVC 102 

PUR 143 

alfa-cellulosa 215 
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BILAGA D: INDATA SIMULEX 
I följande bilaga följer en sammanställning av indata till Simulex. CAD-ritningar har importerats till Simulex, där onödiga 

ogenomträngliga streck, som påverkar utrymningsförloppet tagits bort. För att kunna anpassa personflöden har streck även i 

viss mån lagts till. 

 

Figur 87 Översikt över länkar och trappor som placerats på CAD-ritning för att kunna användas i Simulex 

Trappor 
Där det på ritningarna finns trappor har länkar med tillhörande trappor lagts in. Då minsta tillåtna längd 

för en trappa i Simulex är 3 meter och flertalet av objektets trappor är under 3 meter, har trapporna i 

Simulexfilen antagits till minimilängden på 3 meter. De mått som använts på de olika dörrar och trappor 

presenteras nedan. 

- Trapporna från festlokalen upp till foajé är 0,88 meter bred och 3 meter lång, medan dörren 

på kajsidan i festlokalen är 0,54 meter  

- Från foajén upp till restaurangdelen är trappan satt till 1 meter bred och 3 meter lång 

- Trappan från festlokalen upp till aktern är 0,7 meter bred och 5 meter lång 

- Trapporna från restaurangdelen upp till övre baren är 1 meter breda och 3 meter långa 

- Trapporna från restaurangdelen ut mot landgången i aktern är 0,8 meter breda och 3 meter 

långa och dörrarna ut från restaurangdelen är 0,65 meter breda  

- Huvudtrappan från soldäck är 1,2 meter bred och 3 meter lång 

- Trappan från soldäck ner till övre baren är 0,65 meter bred och 3 meter lång 

  



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

126 

 

Antaganden 
De trappor som är kortare än 3 meter har antagits vara 3 meter, eftersom detta är den minsta längd på 

trappor som Simulex hanterar. Detta anses dock vara rimligt, då svårframkomligheten i trapporna och 

svårighet att placera in länkarna exakt på ritningarna gör att tid och sträcka i respektive trappa därmed kan 

representeras av en trappa med längden 3 meter. Att de korta trapporna till de främre halvplanen, som 

trots höjdskillnad, finns på samma ritning och därmed skulle kunna plockats bort helt, ändå sätts in som 

trappor anses vara ett konservativt antagande och dessutom tjäna syftet att möjliggöra test av olika 

personfördelningar. Trappan från festlokalen upp till aktern har ytterligare förlängts och satts till 5 meter 

för att kompensera dess branta karaktär och besvärliga tak. Dessutom har extra trappor satts in för att 

styra flödet av utrymmande från restaurangdelen ut till landgången. 

Utrymningsvägar 
Vid scenario brand i foajé antas hela utrymningsvägen genom foajén, där soffan är placerad, och 

entréutgången bli blockerade. Detta i och med att kritiska förhållanden uppstår i dessa utrymmen, och 

därmed blir alla trappor i anslutning till foajén obrukbara. 

Vid scenario brand i festlokal antas alla utrymningsvägar fungera med undantag för att trappan närmast 

”scenen”. Denna utrymningsväg antas svår att använda med tanke på dess placering i nära anslutning 

branden. I och med detta antas denna utrymningsväg vara obrukbar under hela utrymningen. 

Vid scenario brand i kök blockeras samma utrymningsvägar som vid scenario brand i soffa.  

Vilka utgångar som är tillgängliga i respektive scenario anges i Tabell 31. 
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Tabell 31 Tillgängliga trappor för utrymning i respektive brandscenario 

 Brand i foajé Brand i festlokal Brand i kök 

Upp från festlokal till 

foajé, styrbord 

otillgänglig fungerar otillgänglig 

Upp från festlokal till 

foajé, babord 

otillgänglig fungerar otillgänglig 

Ner från övre baren, 

styrbord 

fungerar fungerar fungerar 

Ner från övre baren, 

babord 

fungerar fungerar fungerar 

Ut från restaurang, 

styrbord 

fungerar fungerar fungerar 

Ut från restaurang, 

babord 

fungerar fungerar fungerar 

Ner från restaurang 

till foajé 

otillgänglig fungerar otillgänglig 

Ner från soldäck, 

huvudtrappa 

fungerar fungerar fungerar 

Från soldäck ner till 

övre baren 

fungerar fungerar fungerar 

Från festlokalen upp 

till aktern 

fungerar tillgänglig i början av 

förlopp 

fungerar 
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BILAGA E: INDATA OCH RESULTAT CFAST 
I denna bilaga presenteras indata som använts vid simuleringar i CFAST.  

I alla scenarion har begränsningar i tvåzonsmodellens giltighet gjort att endast ett eller ett fåtal av båtens 

lokaler tas med i simuleringarna i CFAST. I CFAST är nivåskillnaderna mellan planen mycket svåra att 

återskapa på ett trovärdigt sätt. Speciellt gäller detta trappan upp till plan 1. När brandgaser från foajén 

strömmar upp i trappan bildas en spillplym. Detta leder till ett hastigt flöde av brandgaser och en stor 

luftinblandning.  Simuleringar i CFAST används därför som ett verktyg för att kontrollera rimligheten i 

simuleringar utförda med FDS. Ovan nämnda begränsningar i CFAST medför att endast resultat från 

brandrummet, och i vissa fall angränsande lokaler, kan jämföras med FDS. 

Scenario 1 – Brand i foajé 
Nedan redovisas den indata som använts i CFAST vid simulering av Scenario 1 - brand i foajé. 

Geometri 
Foajén anpassas till en kub med volymen 3,8*6,5*1,9 m3 (längd*bredd*höjd). Läckage via trappan till plan 

1 simuleras med en öppning i taket. 

Material i konstruktionen 
Väggar, golv och tak i lokalen antas vara stål (steel, plane carbon, 3/8 inch). 

Brand 
Branden är i soffan som har volymen 1,0*2,0*1,0 m3 (längd*bredd*höjd). Den area som faktiskt brinner är 

i CFAST satt till 1 m2.  

Soffan är placerad direkt mot väggen in till köket och två meter in rummet, se Figur 88 

 

Figur 88. Brandens placering i Scenario 1 - Brand i foajé 

Förbränningsvärmet: 13,1 MJ/kg.  

Enligt Initial Fires försök på soffbrand, vilket är det försök som effektkurvan härstammar från, var 

förbränningsvärmet 11,7 MJ/kg (Särdqvist, 1998). Då detta värde är lägre än det lägst tillåtna i CFAST 

användes istället det lägsta värdet som CFAST tillåter, 13,1 MJ/kg. 

Pyroliseringsvärmet: 1230 kJ/kg.  
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Värdet är från designbranden ”Sofa” i CFAST. Detta värde antas, efter att ha studerat annan litteratur, 

mer rimligt än CFAST:s default-värde, som är noll.  

C/CO2: 0,0129 (g/g).  

Värdet är från designbranden ”Sofa” i CFAST. Då soffan kan antas vara av polyuretanskum jämförs detta 

CFAST:s värde med materialspecifika värden från SFPE Handbook (SFPE, 2002, ss. 3-111) och det 

konstateras att det ligger i samma härad.    

CO/CO2: 0,019 (g/g).  

Värdet är från designbranden ”Sofa” i CFAST. Då soffan kan antas vara av polyuretanskum jämförs detta 

CFAST:s värde med materialspecifika värden från SFPE Handbook (SFPE, 2002, ss. 3-111) och det 

konstateras att det ligger i samma härad.    

H/C: 0,08 (g/g).  

Värdet är från designbranden ”Sofa” i CFAST.  

Scenario 2 – Brand i kök 
Nedan redovisas för indata som använts i CFAST vid simulering av Scenario 2 - Brand i kök. 

Geometri 
Köket anpassas till två kuber för att hålla förhållandet mellan längd, bredd och höjd inom 

giltighetsområdet för tvåzonsmodellen. Den första kuben har volymen 3,6*5,2*1,9 m3 och den andra har 

volymen 5,5*6,0*1,9 m3 (längd*bredd*höjd).   

Material i konstruktionen 
Väggar, golv och tak i lokalen antas vara stål (steel, plane carbon, 3/8 inch). 

Brand 
Branden antas vara stapel förbrukningsvaror i köket, måtten antas vara 1,0*2,0*1,0 (längd*bredd*höjd). 

Den area som faktiskt brinner är i CFAST satt till 1 m2. 

Hyllan i köket är placerad direkt mot väggen mellan själva köket och utrymmen innanför, se Figur 89. 
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Figur 89 Brandens placering i Scenario 2 - Brand i kök 

Förbränningsvärmet: 26 MJ/kg.  

Värdet är taget från NRC Design Fires Commercial Premises Phase 1 (National Research Council , 2005). 

Då det är denna effektkurva som används antas detta värde vara lämpligt. 

Pyroliseringsvärmet: 1430 kJ/kg.  

Värdet är taget utifrån övriga brandscenarier. Då materialet i branden i köket kan approximeras till att 

innehålla både plast, papper och tyg antas det vara lämpligt med ett värde mitt emellan de två andra 

scenariernas värde för pyroliseringsvärmet.  

C/CO2: 0,02 (g/g).  

Värdet är taget från tabell 3-111 i SFPE Handbook (SFPE, 2002). Material som använts är polyetylen 

(PE), då det antas att största delen av det som brinner är plast, och uträknat enligt följande: 0,06/2,76 

CO/CO2: 0,0087 (g/g).  

Värdet är taget från tabell 3-111 i SFPE Handbook. (SFPE, 2002) Material som använts är polyetylen 

(PE), då det antas att största delen av det som brinner är plast, och uträknat enligt följande: 0,024/2,76 

H/C: 0,168 (g/g).  

Värdet är uträknat utifrån den kemiska formeln för polyetylen, CH2, då det antas att största delen av det 

som brinner är plast. Beräknat med molmassan för kol, C = 1,008 g/mol och väte, H= 12,01 g/mol enligt 

följande: 2*1,008/1*12,01 
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Scenario 3 – Brand i festlokal 
Nedan redovisas den indata som använts i CFAST vid simulering av Scenario 3- brand i festlokal. 

Geometri 
För att festlokalens längd-, bred-, och höjdförhållanden skall falla inom giltighetsområdet anpassas lokalen 

till två kuber med volymen 8,75*7*1,9 m3 (längd*bredd*höjd). Istället för trappor upp till foajén anpassas 

två passager med samma mått som dörrbredderna mellan festlokal och foajé.  

Material i konstruktionen 
Väggar, golv och tak i lokalen antas vara stål (steel, plane carbon, 3/8 inch). 

Brand 
Branden antas vara scenutrustning med volymen 0,7*0,7*0,3 m3 (längd*bredd*höjd). Den area som 

faktiskt brinner är i CFAST satt till 1 m2.  

Högtalarna antas vara placerade en meter från styrbords aktre hörn, se Figur 90. 

 

Figur 90 Brandens placering i Scenario 3 - Brand i festlokal 

Förbränningsvärmet: 20 MJ/kg.  

Värdet är taget från NRC Design Fires Commercial Premises – Results of Phase 1 (National Research 

Council , 2005). Då det är denna effektkurva som används antas detta värde vara lämpligt. 

Pyroliseringsvärmet: 1630 kJ/kg.  

Värdet är från designbranden ”TV-set” i CFAST. Detta värde antas, efter att ha studerat annan litteratur, 

mer rimligt än CFAST:s defaultvärde, som är noll. 

C/CO2: 0,046 (g/g).  

Då branden antas vara av 50 % plast (polyester) och 50 % trä (pine) används ett medelvärde av värdet från 

Hultqvists rapport om simulering av sikt i CFAST (Hultquist, 2000).  Beräknat enligt 0,5*0,08+0,5*0,012. 
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CO/CO2: 0,14 (g/g).  

Värdet är från SFPE Handbook (SFPE, 2002, ss. 3-111) 

H/C: 0,13 (g/g).  

Då branden antas vara av 50 % plast (polyester) och 50 % trä (pine) används ett medelvärde av värdet från 

Hultqvists rapport om simulering av sikt i CFAST (Hultquist, 2000). Beräknat enligt 0,5*0,1175+0,5*0,14 

Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat från simuleringar i CFAST.  I Tabell 32, Tabell 33 och Tabell 34 visas vid 

vilken tid kritiska förhållanden har uppnåtts i respektive scenario. 

Tabell 32 Resultat CFAST. Scenario 1- Brand i foajé 

SCENARIO – FOAJÉ    

Lokal TEMP BGH STRÅLNING SIKT CO2 CO O2 
Foajé 70 10 110 10 - - - 
 

Tabell 33 Resultat CFAST. Scenario 2- Brand i kök 

SCENARIO – KÖK   

Lokal TEMP BGH STRÅLNING SIKT CO2 CO O2 
Foajé 300 60 - 110 460 - - 
KökA 70 25 - 35 (5m) 290 470 190 
KökB 30 10 150 25 (5m) 270 270 170 
 

SCENARIO - FESTLOKAL    

Lokal TEMP BGH STRÅLNING SIKT CO2 CO O2 

Festlokal del 1 180 30 - 60 - 240 - 
Festlokal del 2 300 70 - 80 - 280 - 
Passage/garderob - 85 - 100 - 280 - 
Foajé - 120 - 150 - 320 - 
Tabell 34 Resultat CFAST. Scenario 3- Brand i festlokal 
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BILAGA F: INDATA FDS 
I denna bilaga redovisas förenklingar, antaganden och indata som använts för simuleringar i FDS. 

Geometri 
CAD-ritningar har använt som grund för att återskapa M/S Hansas något komplexa geometri. CAD-

ritningar för varje plan fanns att tillgå, dock fick trappor och liknande läggas till i geometrin. Ritningarna 

har sedan rensats på detaljer som inte är relevanta för simuleringen. M/S Hansa har både välvt tak och 

andra rundade former vilket år svårt att återskapa då FDS endast kan bygga geometrin i form av räta 

vinklar. Användningen av CAD-ritningarna ansågs på bästa möjliga sätt återskapa geometrin. 

  

Figur 91 Modellen av M/S Hansa genererad i Pyrosim. Den röda markeringen visar landgångens placering midskepps. 

 

Figur 92 Lokalöversikt FDS 
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Scenario 1 - Brand i foajé 

Geometri 
I scenariot brand i foajé är entrédörren midskepps öppen under hela brandförloppet. Branddörrarna mellan 

festlokal och foajé antas förbli öppna under hela brandförloppet, då dessa ej var självstängande vid 

platsbesöket. Utrymningsvägen från festlokal till akterdäck öppnas i samband med utrymning, vilket antas 

ske efter 80 sekunder.  Utrymningsvägarna från restaurangdel till akterdäck öppnar efter 100 sekunder. 

Dessa tider är en uppskattning av när dörrarna kan tänkas öppnas av utrymmande gäster. I Figur 93 ses 

branden, som symboliseras av ett liggande rätblock med röd ovansida. Dessutom kan mätpunkter för 

temperatur, brandgaslagrets höjd och detektorer ses i Figur 95. 

 

Figur 93 Brand och detektorers placering i Scenario 1 - Brand i Foajé 

Branden 
I scenariot Brand i foajé antas branden följa den anpassade effektutvecklingen från försök i Initial Fires 

(Särdqvist, 1998). I försöket i Initial Fires eldades en 3-sits soffa med stoppning av polyuretan. I 

simuleringen i FDS antas det brännbara materialet vara trä. Egentligen är soffan uppbyggd av flera 

material men detta är både svårt att uppskatta och att simulera i FDS och då används trä.   

Trä kräver ca 50 % mindre syre än plast för att förbränna 1 mol bränsle. Detta ger att massavbrinningen 

blir högre i förhållande till den sotproduktion som angivits. Det finns även andra parametrar som påverkar 

sotproduktionen. Lösningen att höja andelen producerad sot får anses vara ett godtagbart sätt att ta 

hänsyn till blandningen av bränslen och den sotproduktion som genereras. 

Produktion av kolmonoxid per avbrunnen andel massa valdes till 0,04.  Detta värde är högre än de som 

redovisas för trä i SFPE, dock visar tester med möbelkonkalorimeter värdet 0,021 (Mealy, 2007). 



 

Brandteknisk riskvärdering av M/S Hansa 

 

135 

 

För att ta hänsyn till att även sotande plaster brinner, höjs andelen sot som produceras per andel 

avbrunnen massa. Detta värde väljs till 0,07. Produktion av kolmonoxid per avbrunnen andel massa väljs 

till 0,04. 

Branden antas starta genom att ett brännbart föremål antänds till följd av upphettning av fritösen. Enligt 

samma resonemang som i 9.1 antas branden ej sprida sig under hela brandförloppet. 
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Scenario 2 – Brand i kök 

Geometri 
I scenariot brand i kök antas svängdörrarna in till köket vara stängda, små springor vertikalt och en springa 

under svängdörren ger ett visst läckage ut till foajén.  Entrén antas vara öppen eftersom så oftast är fallet 

under M/S Hansas öppettider. Utrymningsvägen från festlokal till akterdäck öppnas i samband med 

utrymning, vilket anses vara efter 80 sekunder.  Utrymningsvägarna från restaurang till akterdäck öppnar 

efter 100 sekunder. Dessa tider är en uppskattning av när dörrarna kan tänkas öppnas av utrymmande 

gäster. I Figur 94 ses branden, som symboliseras av ett stående rätblock med röd ovansida. Dessutom kan 

mätpunkter för temperatur, brandgaslagrets höjd och detektorer ses i Figur 95. 

 

Figur 94. Brand och detektorers placering i scenario 2 - Brand i Kök 

Branden 
Brand i kök antas följa den anpassade effektutvecklingen från försöket av NRC. Materialen i försöket 

”Computer showroom” har en sammansättning av 19 % plast och 39 % cellolusa och 42 % 

livsmedelsderivat.  

Trä kräver ca 50 % mindre syre än plast för att förbränna 1 mol bränsle. Detta ger att massavbrinningen 

blir högre i förhållande till den sotproduktion som angivits. Det finns även andra parametrar som påverkar 

sotproduktionen. Lösningen att höja andelen producerad sot får anses vara ett godtagbart sätt att ta 

hänsyn till blandningen av bränslen och den sotproduktion som genereras. 

Produktion av kolmonoxid per avbrunnen andel massa valdes till 0,04. Detta värde är högre än de som 

redovisas för trä i SFPE, dock visar tester med möbelkonkalorimeter värdet 0,021 (Mealy, 2007). 
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I simuleringen i FDS antas det brännbara materialet vara trä. För att ta hänsyn till att även sotande plaster 

brinner, höjs andelen sot som produceras per andel avbrunnen massa. Detta värde väljs till 0,07. 

Produktion av kolmonoxid per avbrunnen andel massa väljs till 0,04. 

Branden antas starta genom att ett brännbart föremål antänds till följd av upphettning av fritösen. Enligt 

samma resonemang som i 10.1 antas branden ej sprida sig under hela brandförloppet (Mealy, 2007). 

Scenario 3 – Brand i festlokal 

Geometri 
Svängdörrarna i köket antas vara stängda, och endast en begränsad mängd brandgaser når köket, genom 

de springor som finns.  Utrymningsvägen från festlokal till akterdäck öppnas i samband med utrymning, 

efter 80 sekunder.  Utrymningsvägarna från matsal till akterdäck öppnar efter 100 sekunder. Dessa tider är 

en uppskattning av när dörrarna kan tänkas öppnas av utrymmande gäster. Entrén midskepps antas vara 

öppen, då detta oftast är fallet. 

I Figur 95 ses branden längst ned i babord hörn av dansgolvet. Branden symboliseras av en kub med röd 

ovansida. Dessutom kan mätpunkter för temperatur, brandgaslagrets höjd och detektorer ses i Figur 95. 

 

Figur 95. Brandens placering i Scenario 3 – Brand i Festlokal. Samt detektorers placering i samtliga scenarier. 

Branden 
Brand i festlokal antas följa den anpassade effektutvecklingen från försöket av NRC. Materialen i försöket 

”Computer showroom” har en sammansättning av 3 % textiler, 51 % plast och 46 % cellolusa. I 

simuleringen i FDS antas det brännbara materialet vara trä, för att ta hänsyn till att även sotande plaster 

brinner, höjs andelen sot som produceras per andel avbrunnen massa. Det värde som används är 0,08. 

Detta värde ligger mellan värde för trä och olika former av plaster (SFPE, 2002). 
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Trä kräver ca 50 % mindre syre än plast för att förbränna 1 mol bränsle. Detta ger att massavbrinningen 

blir högre i förhållande till den sotproduktion som angivits. Det finns även andra parametrar som påverkar 

sotproduktionen. Lösningen att höja andelen producerad sot får anses vara ett godtagbart sätt att ta 

hänsyn till blandningen av bränslen och den sotproduktion som genereras. 

Produktion av kolmonoxid per avbrunnen andel massa valdes till 0,04.  Detta värde är högre än de som 

redovisas för trä i SFPE, dock visar tester med möbelkonkalorimeter värdet 0,021 (Mealy, 2007). Brand i 

festlokal antas innehålla en hel del plast, vilket beskrivs i 11.1. Plaster tenderar att ge högre värden både på 

sotproduktion och kolmonoxidproduktion (SFPE, 2002). 

Branden startar till följd av elfel i scenutrustning, se Figur 95. Branden tar sig och antänder övrigt material 

i försöksuppställningen av NRC.  I simuleringen i FDS antas ingen flamspridning ske från startföremålet, 

detta delvis på grund av att det anses mycket svårt att uppskatta en sådan flamspridning, men även på 

grund av begräsningar i FDS flamspridningsmodell.  Branden antas vara kvar på samma ställe under hela 

brandförloppet. 

Val av cellstorlek 
Beräkningsdomänens upplösning är av yttersta vikt vid simuleringar i FDS. Ett vanligt sätt att angripa 

detta problem är att göra en känslighetsanalys av meshstorleken (NIST, 2010). Detta görs genom att börja 

med en grov mesh och sedan förfina den tills man inte längre ser skillnad i utdata resultatet. I denna 

rapport användes från start en relativt fin cellstorlek, 7 centimeter. Valet av detta värde visar sig vara 

lämpligt enligt de beräkningar och resonemang som följer. 

Cellstorleken (dx) för en simulering kan relateras till en karakteristisk branddiameter (D*).  Ju mindre 

branddiameter desto mindre skall cellerna vara för att på ett korrekt sätt återge brandgasernas flöde och 

andra branddynamiska parametrar (NIST, 2010).  
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I FDS User guide refereras till försök gjorda inom kärnkraftindustrin där D*/dx=4-16 användes för att 

korrekt återge specifika brandscenarier. Där 4 är en grov mesh, 10 är en medium mesh och 16 är en fin 

mesh (United States Nuclear Regulatory Commission, 2007). 

Den karakteristiska branddiametern ges enligt följande (NIST, 2010):  

    (
 ̇

      √ 
)

 

 
  

Nedan visas värdet för D* för varje scenario och vilken cellstorlek som beräknats för fine- och medium 

mesh. 

Scenario 1 – Brand i foajé: 

D* = 0,959 

Om D*/dx = 10 används blir den rekommenderad cellstorlek 9,6 cm. 

Om D*/dx = 16 används blir den rekommenderad cellstorlek 6,0 cm.  

Scenario 2 – Brand i kök: 

D* = 1,157 

Om D*/dx = 10 används blir den rekommenderad cellstorlek 12 cm. 

Om D*/dx = 16 används blir den rekommenderad cellstorlek 7,2 cm. 

Scenario 3 – Brand i festlokal: 

D* = 0,665  

Om D*/dx = 10 används blir den rekommenderad cellstorlek 6,6 cm. 

Om D*/dx = 16 används blir den rekommenderad cellstorlek 4,2 cm  
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BILAGA G: INDATA OCH RESULTAT DETACTQS 
I följande bilaga redovisas indata och resultat till beräkningar i DetactQS. 

För att beräkna detektionstiden för detektorer används programmet DetactQS. Programmet antar att 

detektorn endast värms upp av takstrålen och inte av omgivande brandgaser. Programmet är baserat på 

Alperts ekvationer som beskrivs nedan. 

Alperts ekvationer 
Alpert har tagit fram ekvationer för den maximala hastigheten och temperaturen i takstrålen för bränder 

med konstant effektutveckling. Ekvationerna är framtagna genom att bränna olika material, där 

effektutvecklingen varierade mellan ca700 kW till ca 100 MW och utrymmena som försöken gjordes i 

hade en takhöjd från 4.6 meter till 15.5 meter. 

        
     ̇

 
 ⁄

 
 
 ⁄

   [K] 

        (
 

 
)     [m/s] 

I de fall då kvoten mellan detta avstånd och takhöjden är större än 0,18 används ekvationerna nedan. 

        
    ( ̇  ⁄ )

 
 ⁄

 
   [K] 

       
         

    
  [m/s] 

       Maximal temperatur i brandgaslagret vid det givna radiella avståndet från branden 

     Omgivningens temperatur   [m] 

      Max hastighet i takstrålen   [m]  

r   Radiellt avstånd  [m] 

 ̇   Effektutveckling   [kW] 

H   Rummets höjd   [m] 

Då det radiella avståndet till detektorn är litet är hastigheten och temperaturen oberoende av avståndet r 

och ekvationerna liknar ekvationerna för plymflödet. Även om ekvationerna endast är framtagna för 

bränder med konstant effektutveckling används de för αt2-bränder, detta gör dock att temperaturen och 

hastigheten överskattas eftersom transporttiden från branden till aktuella punkten försummas. För stora 

rum kan detta påverka aktiveringstiden avsevärt.   
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Detektionstid  
Nedan presenteras de resultat som erhölls ur DetactQS. Samt en jämförelse mellan dessa och resultat ur 

FDS- simuleringarna. 

Brand i foajé 
Detektorerna i foajén är värmedetektor, dessa har normalt ett RTI mellan 5 och 16 (ms)0,5. Detektorn i 

foajén antas ha ett RTI på 16 (ms)0,5 vilket anses som konservativt. Avståndet till flamman mättes ej under 

platsbesöket men antas vara 0,5 meter. Värdena används i datorprogrammet DetactQS vilket resulterar i 

en aktiveringstid på 40 sekunder.  

 

Figur 96 Resultat DetactQS. Scenario 1 

Brand i kök 
Detektorerna i foajén är värmedetektor, dessa har normalt ett RTI mellan 5 och 16 (ms)0,5. Detektorn i 

foajén antas ha ett RTI på 16 (ms)0,5 vilket anses som konservativt. Avståndet till flamman mättes ej under 

platsbesöket men antas vara 0,5 meter. Med insättning i DetactQS fås en aktiveringstemperatur på ca 140 

sekunder.  

 

Figur 97 Resultat DetactQS. Scenario 2  
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Brand i festlokal 
Detektorerna i foajén är värmedetektor, dessa har normalt ett RTI mellan 5 och 16 (ms)0,5. Detektorn i 

foajén antas ha ett RTI på 16 (ms)0,5 vilket anses som konservativt. Avståndet till flamman mättes ej under 

platsbesöket men antas vara 0,5 meter. Med insättning i DetactQS fås en aktiveringstemperatur på ca 140 

sekunder.  

 

Figur 98 Resultat DetactQS. Scenario 3 

Jämförelse mellan aktiveringstiden från FDS och DetactQS 
I brand i foajé detekterar både detektorn i FDS och DetactQS runt 35 sekunder. Att skillnaden är liten 

beror antagligen på att en hög temperatur uppnås tidigt i brandförloppet och att avståndet till detektorn är 

liten. Eftersom tiden är kort hinner inte större skillnader uppnås eftersom det inte görs beräkningar för 

omgivningens påverkan på brandgasernas temperatur. I scenariot brand i kök är skillnaden runt 1 minut 

mellan FDS och DetactQS, så gäller även i scenariot brand i festlokal. Detta kan bero på en rad olika 

saker, bland annat är avståndet till detektorn längre i dessa fall än för brand i foajé. DetactQS tar ej hänsyn 

till uppvärmningen av takstrålen från omgivande varma brandgaser och därmed underskattas 

temperaturen. I festlokalen har detektionstiden beräknats för en rökdetektor, vilket DetactQS inte är 

framtagen för. Därför måste vissa antaganden göras som bidrar till osäkerheten i resultatet. I FDS 

beräknas rökdetektorns aktiveringstid genom beräkningar på sikten, dämpningen per meter. Eftersom 

DetactQS inte är framtagen för geometrier och effektutvecklingar som har använts i dessa scenarier kan 

giltigheten ifrågasättas och därför används endast aktiveringstiden från FDS för att bestämma 

varseblivningstiden 
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Sprinkleraktivering 
För att uppskatta när sprinkler aktiverar i foajén används datorprogrammet DetactQS. Följande värden 

används som indata: 

Takhöjd = 1,9 meter 

Radiellt avstånd från branden till detektorn = 1,5 meter 

Aktiveringstemperatur = 68    

RTI = 25 (m*s)0,5 

Effektutveckling = 0,03*t2 kW 
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BILAGA H: JÄMFÖRELSE AV RESULTAT 
I denna bilaga jämförs resultatet från FDS med resultat från simulering i CFAST och handberäkningar. 

Tabellerna i denna bilaga används följande symboler: 

Tabell 35 Teckenförklaring i tabeller 

Symbol Betydelse 

X Ej beräknat 
- Ej uppnått kritiskt värde 
Finns ej Rummen är ej simulerade  
 

Brand i foajé 
Rimligheten i de resultat som erhållits från FDS- simuleringar har bedömts utifrån hur väl de överstämmer 

med handberäkningar och simuleringar i tvåzonsmodellen CFAST. Om resultat från simuleringar i FDS 

överensstämmer med resultat från andra beräkningsmodeller bedöms det öka chanserna för att resultaten 

är tillförlitliga och på ett acceptabelt sätt återspeglar de förhållandena som uppstår vid en verklig brand.  

I scenariot brand i foajé uppstår det en spillplym när brandgaser från foajé når trappan. De komplicerade 

flöden och den stora luftinträngningen som uppstår i trappan gör det mycket svårt att uppskatta hur 

mycket av brandgaserna som försvinner upp till plan 2. Således används resultaten från simuleringen i 

CFAST och handberäkningar endast för att rimlighetskontrollera FDS- simuleringens resultat från 

brandrummet.  

Tabell 36 till Tabell 39 Tabell 36 Tid i sekunder till temperatur 80°C vid brand i foajé redovisar en 

fullständig jämförelse mellan resultat från och handberäkningar. 

CFAST 
Tiden till kritisk temperatur 80  överensstämmer väl mellan simuleringarna i FDS och CFAST.  Enligt 

FDS överskrids temperaturen 80  i foajén efter 60 sekunder och enligt CFAST efter 70 sekunder.  

I FDS- simuleringen uppnås brandgaslagrets kritiska höjd, 1.79 meter, i hela foajén efter 30 sekunder. 

Lokalt uppnås troligtvis den kritiska höjden tidigare. Detta på grund av att brandgaslagret fluktuerar 

kraftigt under det initiala brandförloppet. Motsvarande tid i CFAST var 10 sekunder, vilket visar på god 

överensstämmelse med resultatet från FDS- simulering. 

Tiden tills det att sikten i foajé understiger 10 meter är mycket kort i både FDS och CFAST, 25 sekunder 

respektive 10 sekunder. Dessa tider för sikt överensstämmer med tiderna för kritisk höjd på 

brandgaslagret. 

Strålningen i foajé överskrider den kritiska nivån, 2.5 kW/m2, efter 140 sekunder enligt FDS och efter 175 

sekunder enligt CFAST. 

Handberäkningar 
Handberäkningsmetoder används endast för brandrummet, detta på grund av att det endast är i 

brandrummet de kan anses vara giltiga.  
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Tiden till kritisk temperatur 80  överensstämmer inte särskilt bra mellan FDS och handberäkningsmetod.  

Enligt FDS överskrids temperaturen 80  i foajén efter 60 sekunder och enligt handberäkningsmetoden 

efter 145 sekunder.  

I FDS- simuleringen uppnås brandgaslagrets kritiska höjd, 1.79 meter, i hela foajén efter 30 sekunder. 

Lokalt uppnås troligtvis den kritiska höjden tidigare. Detta på grund av att brandgaslagret fluktuerar 

kraftigt under det initiala brandförloppet. Motsvarande tid i enlighet handberäkningsmetod är 15 

sekunder. 

Tiden tills det att sikten understiger 10 meter är kort enligt både FDS och handberäkningsmetoden, 25 

sekunder respektive 45 sekunder. Dessa tider för sikt överensstämmer med tiderna för kritisk 

brandgaslager höjd.  

Strålningen överskrider den kritiska nivån, 2.5 kW/m2, efter 140 sekunder enligt FDS. Efter tiden 120 

sekunder överstiger strålningen 2 meter från flamman 2,5 kW/m2 enligt handberäkningsmetoden. 

Tabell 36 Tid i sekunder till temperatur 80°C vid brand i foajé 

Tid i sekunder till temperatur 80°C vid brand i Foajé 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 
Festlokal, del 1 - Finns ej X 
Festlokal, del 2 - Finns ej X 
Foajé 60 70 145 
Trappa till plan 1 80 Finns ej X 
KökA - Finns ej X 
KökB - Finns ej X 
Övre bar 120 Finns ej X 
Restaurang, del 1 - Finns ej X 
Restaurang, del 2 - Finns ej X 
Akterdäck - Finns ej X 
 

Tabell 37 Tid i sekunder till kritisk höjd på brandgaslager, 1,79 m, vid brand i foajé 

Tid i sekunder till kritisk höjd på brandgaslager, 1,79 m, vid brand i Foajé 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 
Festlokal, del 1 - Finns ej X 
Festlokal, del 2 - Finns ej X 
Foajé 30 10 15 
Trappa plan 1 - Finns ej X 
KökA 110 Finns ej X 
KökB 90 Finns ej X 
Övre bar - Finns ej X 
Restaurang, del 1 110 Finns ej X 
Restaurang, del 2 125 Finns ej X 
Akterdäck 135 Finns ej X 
 

Tabell 38 Tid i sekunder till kritisk sikt, 1,79 m, vid brand i foajé 
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Lokal FDS CFAST Handberäkningar 

Festlokal, del 1 - Finns ej X 
Festlokal, del 2 - Finns ej X 
Foajé 25 10 45 
Trappa plan 1 40 Finns ej X 
KökA 65 Finns ej X 
KökB 80 Finns ej X 
Övre bar 80 Finns ej X 
Restaurang, del 1 95 Finns ej X 
Restaurang, del 2 120 Finns ej X 
Akterdäck 135 Finns ej X 
 

Tabell 39 Tid i sekunder till kritisk strålning, 2.5 kW/m2, vid brand i foajé 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar  

   Strålning flamma Strålning BGL 
Festlokal, del 1 - Finns ej X X 

Festlokal, del 2 - Finns ej X X 
Foajé 140 110 120 300 
Trappa plan 1 - Finns ej X X 
KökA - Finns ej X X 
KökB - Finns ej X X 
Övre bar - Finns ej X X 
Restaurang, del 1 - Finns ej X X 
Restaurang, del 2 - Finns ej X X 
Akterdäck - Finns ej X X 

Brand i kök 
Rimligheten i de resultat som erhållits från FDS-simuleringar har bedömts utifrån hur väl de 

överensstämmer med handberäkningar och simuleringar i tvåzonsmodellen CFAST. Om resultat från 

simuleringar i FDS överensstämmer med resultat från andra beräkningsmodeller bedöms det öka 

chanserna för att resultaten är tillförlitliga och på ett acceptabelt sätt återspeglar de förhållandena som 

uppstår vid en verklig brand. 

I scenariot brand i kök simulerades endast brandgasspridningen från köket till foajé i CFAST. Detta på 

grund av det ej ansågs vara möjligt att simulera nivåskillnaderna mellan våningsplanen och de problem 

komplexa flöden som uppstår när brandgaser från foajén tränger upp i trappan. Således används resultaten 

från simuleringen i CFAST och handberäkningar endast för att rimlighetskontrollera FDS- simuleringens 

resultat för kök och foajé. 

I Tabell 40 till och med Tabell 43 redovisas en fullständig jämförelse mellan resultat från 

simuleringsprogram och handberäkningar. 
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CFAST 
Tiden till kritisk temperatur 80  överensstämmer väl mellan simuleringarna i FDS och CFAST.  Enligt 

FDS överskrids temperaturen 80   i köket efter 35 sekunder och enligt CFAST efter 30 sekunder. Varken 

i FDS eller i CFAST uppnås kritisk temperatur i foajén.  

I FDS- simuleringen uppnås brandgaslagrets kritiska höjd, 1.79 meter, i hela köket efter 45 sekunder. 

Lokalt uppnås troligtvis den kritiska höjden tidigare. Detta på grund av att brandgaslagret fluktuerar 

kraftigt under det initiala brandförloppet. Motsvarande tid i CFAST var 30 sekunder. I foajén är tiden till 

kritisk nivå 60 sekunder i FDS och 50 sekunder i CFAST.  Vilket visar på bra överensstämmelse mellan 

simuleringsprogrammen. 

Tiden tills det att sikten understiger 10 meter i köket är kort i både FDS och CFAST, 40 sekunder 

respektive 35 sekunder. Dessa tider för sikt överensstämmer med tiderna för kritisk brandgaslager höjd. 

Tiderna för foajén är 60 sekunder i FDS och 110 sekunder i CFAST. Detta beror troligtvis på att kökets 

geometri inte gick att återskapa på ett korrekt sätt i CFAST.   

Strålningen i köket överskrider den kritiska nivån, 2.5 kW/m2, efter 210 sekunder enligt FDS och efter 140 

sekunder enligt CFAST. Överensstämmelsen är inte särskilt bra, detta beror troligtvis på att i CFAST 

mättes strålningen i en punkt och i FDS studerades strålningen över en större yta. Strålningen i FDS 

bedömdes överstiga 2,5 kW/m2 när en större yta var påverkad av den kritiska strålningsintensiteten.  

Handberäkningar 
Handberäkningsmetoder används endast för brandrummet, detta på grund av att det endast är i 

brandrummet de kan anses vara giltiga.  

Tiden till kritisk temperatur 80°C överensstämmer väl mellan FDS och handberäkningsmetod.  Enligt 

FDS överskrids temperaturen 80°C i köket efter 35 sekunder och enligt handberäkningsmetoden efter 30 

sekunder.  

I FDS- simuleringen uppnås brandgaslagrets kritiska höjd, 1.79 meter, köket efter 30 sekunder. Lokalt 

uppnås troligtvis den kritiska höjden tidigare. Detta på grund av att brandgaslagret fluktuerar kraftigt 

under det initiala brandförloppet. Motsvarande tid enligt handberäkningsmetod är 10 sekunder. 

Tiden tills det att sikten i köket understiger 10 meter är kort enligt både FDS och 

handberäkningsmetoden, 25 sekunder respektive 23 sekunder.  

Strålningen överskrider den kritiska nivån, 2.5 kW/m2, efter 210 sekunder enligt FDS. Enligt 

handberäkningsmetoden överstiger strålningen från flamman 2,5 kW/m2 efter 120 sekunder och efter 290 

sekunder har även strålningen från brandgaslagret överstigit kritisk nivå. I FDS studerades strålningen på 

ett längre avstånd från flamman. Den strålning som uppmättes kommer rimligtvis mestadels från 

brandgaslagret vilket tyder på överensstämmelse mellan simulering och handberäkning. 

De redovisade tiderna är för motsvarande utrymme FDS och CFAST. 
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Tabell 40 Tid i sekunder till kritisk sikt, 1,79 m, vid brand i kök 

Tid i sekunder till kritisk sikt vid brand i Kök 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 
Festlokal, del 1 - Finns ej X 
Festlokal, del 2 - Finns ej X 
Foajé 60 60 X 
Trappa plan 1 160 Finns ej X 
KökA 40 25 28 
KökB 25 10 23 
Övre bar 100 Finns ej X 
Restaurang, del 1 220 Finns ej X 
Restaurang, del 2 260 Finns ej X 
Akterdäck - Finns ej X 
 

Tabell 41 Tid i sekunder till kritisk strålning, 2.5 kW/m2, vid brand i kök 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar  

   Strålning flamma Strålning BGL 
Festlokal, del 1 - Finns ej X X 
Festlokal, del 2 - Finns ej X X 
Foajé - - X X 
Trappa plan 1 - Finns ej X X 
KökA 210 - 120 290 
KökB 270 150 120 290 
Övre bar - Finns ej X X 
Restaurang, del 1 - Finns ej X X 
Restaurang, del 2 - Finns ej X X 
Akterdäck - Finns ej X X 
 

Tabell 42 Tid i sekunder till kritisk brandgaslager höjd, 1,79 m, vid brand i kök 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 

Festlokal, del 1 - Finns ej X 
Festlokal, del 2 - Finns ej X 
Foajé 60 60 X 
Trappa plan 1 100 Finns ej X 
KökA 45 25 10 
KökB 30 10 10 
Övre bar 100 Finns ej X 
Restaurang, del 1 170 Finns ej X 
Restaurang, del 2 220 Finns ej X 
Akterdäck 300 Finns ej X 
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Tabell 43 Tid i sekunder till temperatur 80°C vid brand i kök 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 

Festlokal, del 1 - Finns ej X 

Festlokal, del 2 - Finns ej X 
Foajé 400 300 X 

Trappa till plan 2 - Finns ej X 

KökA 35 70 30 

KökB 35 30 30 

Övre bar - Finns ej X 

Restaurang, del 1 - Finns ej X 

Restaurang, del 2 - Finns ej X 

Akterdäck - Finns ej X 

Brand i festlokal 
Rimligheten i de resultat som erhållits från FDS- simuleringar har bedömts utifrån hur väl de överstämmer 

med handberäkningar och simuleringar i tvåzonsmodellen CFAST. Om resultat från simuleringar i FDS 

överensstämmer med resultat från andra beräkningsmodeller bedöms det öka chanserna för att resultaten 

är tillförlitliga och på ett acceptabelt sätt återspeglar de förhållandena som uppstår vid en verklig brand. 

När brandgaserna från festlokalen når foajén och sedan tränger upp i trappan bildas en spillplym. Detta 

gör det mycket svårt att uppskatta hur stora mängder brandgaser som går upp till restaurangdel. Således 

används resultaten från simuleringen i CFAST och handberäkningar endast för att rimlighetskontrollera 

FDS- simuleringens resultat för festlokal och foajé. 

CFAST 
Tiden till kritisk temperatur 80°C överensstämmer väl mellan simuleringarna i FDS och CFAST. 

Festlokalens avlånga geometri gjorde att den var tvungen att delas upp i två volymer i CFAST, del 1 och 

del 2, se Bilaga E: Indata och resultat CFAST. Därav har två värden för kritisk temperatur erhållits. En 

sammanvägning av dessa temperaturer och jämförelse med temperaturer i motsvarande volym i FDS- 

simuleringen ger en god överstämmelse. Vid tiden 250 sekunder uppnås kritisk temperatur i FDS jämfört 

med 240 sekunder i CFAST. 

I FDS- simuleringen uppnås brandgaslagrets kritiska höjd, 1.79 meter, i hela festlokalen efter 100 

sekunder. Lokalt uppnås dock den kritiska höjden långt tidigare. Detta på grund av att brandgaslagret 

fluktuerar kraftigt under det initiala brandförloppet. I CFAST är festlokalen uppdelad i två volymer, där 

brandgaslagret sjunker under 1,79 meter över golvet efter 30 respektive 65 sekunder. I festlokalen antas, 

som tidigare nämnts, brandgaslagret långt tidigare nå under kritisk höjd. I och med detta och det faktum 

att CFAST antar att brandgaslagret momentant sprids längs med hela takarean i det ögonblicket 

brandgaserna når taket, anses värdena stämma överens på ett relativt bra sätt. I foajén understigs kritisk 

nivå efter 140 sekunder i FDS och efter 120 sekunder i CFAST. Detta ger ytterligare skäl till att tro att 

värdena i FDS är rimliga. 

Tiden till kritisk sikt, 10 meter, överensstämmer mycket bra mellan simuleringen i FDS och simulering i 

CFAST. I båda fallen understiger sikten 10 meter, i den del av festlokalen som ligger närmast branden, 

efter 60 sekunder. Delen närmast foajén drabbas av kritiska siktförhållanden efter 80 sekunder i CFAST 
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och efter 100 sekunder i FDS. Överstämmelsen mellan simuleringarna är god även i foajén där kritisk sikt 

uppnås efter 130 sekunder i FDS och efter 150 sekunder i CFAST. 

Strålningen i festlokalen överskrider aldrig den kritiska nivån, 2.5 kW/m2, vare sig i FDS- eller i CFAST- 

simulering. 

Handberäkningar 
Handberäkningsmetoder används endast för brandrummet, detta på grund av att det endast är i 

brandrummet de kan anses vara giltiga.  

Tiden till kritisk temperatur 80  överensstämmer inte särskilt bra mellan FDS och handberäkningsmetod.  

Enligt FDS överskrids temperaturen 80  i festlokalen efter 270 sekunder och enligt 

handberäkningsmetoden efter 430 sekunder.  

I FDS- simuleringen uppnås brandgaslagrets kritiska höjd, 1.79 meter, i hela festlokalen efter 100 

sekunder. Handberäkningar ger att kritisk brandgaslager höjd uppnås efter 60 sekunder i festlokalen. 

Lokalt uppnås dock den kritiska höjden långt tidigare i FDS- simuleringen. Detta på grund av att 

brandgaslagret fluktuerar kraftigt under det initiala brandförloppet. Tiderna anses därför överensstämma 

på ett acceptabelt sätt. 

Tiden tills det att sikten understiger 10 meter överensstämmer väl mellan FDS och 

handberäkningsmetoden, 100 sekunder respektive 102 sekunder.  

Strålningen i festlokalen överskrider aldrig den kritiska nivån, 2.5 kW/m2, vare sig i FDS- simulering eller 

med handberäkningsmetod. 

I Tabell 44 till och med Tabell 47 redovisas en fullständig jämförelse mellan resultat från 

simuleringsprogram och handberäkningar. 

Tabell 44 Tid i sekunder till temperatur 80  vid brand i festlokal 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 

Festlokal, del 1 225 180 430 

Festlokal, del 2 270 300 430 
Foajé - - X 

Trappa plan 1 - Finns ej X 

KökA - Finns ej X 

KökB - Finns ej X 

Övre bar - Finns ej X 

Restaurang, del 1 - Finns ej X 

Restaurang, del 2 - Finns ej X 

Akterdäck - Finns ej X 
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Tabell 45 Tid i sekunder till kritisk brandgaslager höjd, 1,79 m, vid brand i festlokal 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 

Festlokal, del 1 60 30 60 

Festlokal, del 2 100 70 60 

Foajé 140 120 X 

Trappa plan 1 230 Finns ej X 

KökA 250 Finns ej X 

KökB 290 Finns ej X 

Övre bar 230 Finns ej X 

Restaurang, del 1 250 Finns ej X 

Restaurang, del 2 270 Finns ej X 

Akterdäck 250 Finns ej X 

 

Tabell 46 Tid i sekunder till kritisk sikt, 1,79 m, vid brand i festlokal 

Tid i sekunder till kritisk sikt, 1,79 m, vid brand i Festlokal 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar 

Festlokal, del 1 60 60 102 

Festlokal, del 2 100 80 102 
Foajé 130 150 X 

Trappa plan 1 180 Finns ej X 

KökA 180 Finns ej X 

KökB 180 Finns ej X 

Övre bar 315 Finns ej X 

Restaurang, del 1 240 Finns ej X 

Restaurang, del 2 250 Finns ej X 

Akterdäck 200 Finns ej X 

 

Tabell 47 Tid i sekunder till kritisk strålning, 2.5 kW/m2, vid brand i festlokal 

Lokal FDS CFAST Handberäkningar  

   Strålning flamma Strålning BGL 

Festlokal, del 1 - - - - 

Festlokal, del 2 - - - - 
Foajé - - X X 

Trappa plan 1 - Finns ej X X 

KökA - Finns ej X X 

KökB - Finns ej X X 

Övre bar - Finns ej X X 

Restaurang, del 1 - Finns ej X X 

Restaurang, del 2 - Finns ej X X 

Akterdäck - Finns ej X X 
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BILAGA I: RITNINGAR 
Följande bilaga redovisar ritningar med placering av detektorer och utrymningslarm (OR-ritning), den nuvarande 

brandcellsindelningen samt förslag på ny brandcellsindelning.  

 

Figur 99 Placering av detektorer, larmknappar samt signaldon 
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Figur 100 Nuvarande brandcellsgränser samt placering av handbrandsläckare på M/S Hansa (Martinsson, 2010) 

Nuvarande brandcellsindelning 
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Förslag på ny brandcellsindelning 
 

Ett av åtgärdsförslagen är att montera en dörr mellan foajé och restaurang. Foajén blir därmed egen 

brandcell och restaurangdelen blir en brandcell tillsammans med övre baren. Dörren bör placeras uppe i 

trappan till restaurangdelen och inte nere i foajén, se Figur 101.   

 
Figur 101 Förslag på ny brandcellsgräns mellan foajé och restaurang 

 

Dörrarna mellan foajé och festlokal skall vara lätt öppningsbara. Detta utförs enklast med slagdörrar som 

öppnas utåt i utrymningsriktningen. För att underlätta dörröppningen bör dörrarna placeras längre in mot 

festlokalen än vad de är i dagsläget. Detta medför att även passager och garderob innefattas i samma 

brandcell som foajén. Förslaget redovisas i Figur 102.  

 
Figur 102 Förslag på ny brandcellsgräns i foajé och restaurang 
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BILAGA J: UTRYMNINGSPLAN 
I denna bilaga återfinns utrymningsplaner för M/S Hansa.  

 

Figur 103 Utrymningsplan för de två nedre halvplanen (Martinsson, 2010) 
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Figur 104 Utrymningsplan för de två övre halvplanen (Martinsson, 2010) 
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BILAGA K: GÅNGAVSTÅNDSBERÄKNINGAR 
I döljande bilaga återfinns figurer som visar gångavstånd och utrymningsvägar (markerade med pilar i grönt) för objektet. 

Entréplan (festlokal, foajé och kök): 

 

Figur 105 Gångavstånd och utrymningsvägar från festlokal, foajé och kök 

Plan 1 (restaurangdel och över bar): 

 

Figur 106 Gångavstånd och utrymningsvägar från restaurang och övre bar 

Soldäck: 

 

Figur 107 Gångavstånd och utrymningsvägar från soldäck 
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Gångavstånd 
För att beräkna gångavstånd i en brandcell mäts den verkliga längden på gångsträckan till en 

utrymningsväg. Utöver detta så räknas den del av sträckan som sammanfaller för två av varandra 

oberoende utrymningsvägar dubbelt. I trappor räknas gångavstånd som nivåskillnaden gånger fyra. 

Avståndet mäts från den punkt i brandcellen med det längsta avståndet till en utrymningsväg, d.v.s. den 

punkt där det sammanlagda gångavståndet är längsta möjliga till alla utrymningsvägar. Det gångavstånd, av 

de oberoende, som sedan beaktas är det kortaste till utrymningsväg. För restauranger, som i fallet med 

M/S Hansa, får gångavståndet inte överskrida 30 meter. 

Foajé, restaurang och övre bar 

Gångavståndet i brandcellen som innefattar foajén, restaurangdelen och övre baren beräknas från längst in 

i övre baren på babord sida. Det sammanfallande gångavståndet blir 23 meter. Till detta ska, för 

utrymning midskepps läggas 16 meter, utöver detta finns här även en landgång på ungefär en meter. För 

utrymning i aktern ska 20 meter läggas till och landgången i det här fallet är cirka fyra meter. För 

brandcellen blir gångavståndet därmed 39 meter, utan hänsyn till landgång. 

2*(5+1,5+1,5+0,5*4+1,5)=2*11,5=23 meter 

1+2*4+1+4+2=16 meter 

11+3+3+2=20 meter 

23+16=39 meter 

Festlokal 

För festlokalen mäts gångavståndet från längst akteröver på styrbord sida. Sammanfallande gångavståndet 

blir då 2*6=12 meter. För utrymning midskepps blir gångsträckan ytterligare 18 meter, samt landgång på 

cirka en meter. Utrymning via akterlandgången adderar en gångsträcka på 20 meter och landgångens längd 

är ungefär fyra meter. Därmed blir gångavståndet för brandcellen 30 meter, utan hänsyn till landgång. 

2*6=12 meter 

12+ 0,5*4+2+2=18 meter 

4+1+2*4+1,5+0.5+3+2=20 meter 

12+18=30 meter 

Kök 

För köket räknas gångavståndet från längst föröver, babord sida. Det sammanfallande gångavståndet blir 2 

meter. Utrymning via foajé lägger 19,5 meter ytterligare till detta. Alternativutrymningsvägen via luckan i 

köket blir förutom sammanfallande 18 meter. Brandcellens gångavstånd blir därmed 2+18 meter utan 

hänsyn till landgången. 

2*1=2 meter 

11,5+2+4+2= 19,5 

3,5+1+1+2,5+10=18 meter 
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BILAGA L: STATISTIK 
I denna bilaga redovisas statistik över bränder i restaurang/danslokal. Statistik över andel bränder, orsak till brand och 

tidpunkt på dygnet redovisas. 

 

Figur 108 Antal bränder (tusental) i allmän byggnad redovisade efter verksamhet. Underlaget avser bränder som 
räddningstjänsten blivit larmade till. Underlaget avser perioden 1996 – 2009 (MSB, 2011) 
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Figur 109 Antal bränder (tusental) i allmän byggnad redovisade efter brandorsak. Underlaget avser bränder som 
räddningstjänsten blivit larmade till. Underlaget avser perioden 1996 – 2009. (MSB, 2011) 

 

Figur 110 Andel bränder (%) fördelade efter brandorsak, jämförelse mellan nattklubb/bar och alla byggnadstyper. 
Underlaget avser bränder i USA under år 2000.  (U.S Fire Administration, 2004) 
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BILAGA M: INDATAFIL FDS 
I denna bilaga presenteras den kod som använts i datorprogrammet FDS. Koden har kortats ner för att bli mer översiktlig 

och endast visa huvuddelarna i indata för FDS, de kodrader som bygger upp geometrin har klippts bort.  

HANSA_FOAJÉ_FINAL.fds 

Generated by Pyrosim - Version 2010.2.1407 

2011-mar-25 18:00:16 

 

&HEAD CHID='HANSA_FOAJÉ_FINAL', TITLE='SCENARIO_DANSGOLV'/ 

&TIME T_END=480.00/ 

&DUMP RENDER_FILE='HANSA_FOAJÉ_FINAL.ge1', DT_RESTART=300.00/ 

&MISC BAROCLINIC=.FALSE./ 

 

&MESH ID='ETT', IJK=120,108,72, XB=8.64,16.96,2.40,10.07,-0.1000,5.00/ 

&MESH ID='TVÅ', IJK=120,108,72, XB=16.96,25.26,2.40,10.07,-0.1000,5.00/ 

&MESH ID='TRE', IJK=120,108,72, XB=25.26,33.56,2.40,10.07,-0.1000,5.00/ 

&MESH ID='FYRA', IJK=120,108,72, XB=33.56,42.00,2.40,10.07,-0.1000,5.00/ 

 

&REAC ID='BRAND_FOAJÉ', 

      C=6.00, 

      H=10.00, 

      O=5.00, 

      N=0.00, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=2.6000000E004, 

      CO_YIELD=0.0400, 

      SOOT_YIELD=0.0700/ 

 

&PROP ID='Cleary Photoelectric P1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=1.80, 

      BETA_E=-1.00, 

      ALPHA_C=1.00, 

      BETA_C=-0.80/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
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      ACTIVATION_TEMPERATURE=57.00, 

      RTI=16.00/ 

 

 

--------------------Brandgaslagrets höjd------------------ 

&DEVC ID='BGH_DANSGOLV1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=11.00,11.00,6.40,6.40,0.00,1.90/ 

&DEVC ID='BGH_DANSGOLV2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=14.00,14.00,6.40,6.40,0.00,1.90/ 

&DEVC ID='BGH_DANSGOLV3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=17.00,17.00,6.40,6.40,0.00,1.90/ 

&DEVC ID='BGH_DANSGOLV4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=20.00,20.00,6.40,6.40,0.00,1.90/ 

&DEVC ID='BGH_DANSGOLV5', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=23.00,23.00,6.40,6.40,0.00,1.90/ 

&DEVC ID='BGH_FOAJÉ1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=29.00,29.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_FOAJÉ2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=30.00,30.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_FOAJÉ3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=31.00,31.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_FOAJÉ4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=32.00,32.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_KOK1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=37.00,37.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_KOK2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=39.00,39.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_KOK3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=41.00,41.00,6.40,6.40,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_KOK4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=34.00,34.00,8.00,8.00,1.00,2.92/ 

&DEVC ID='BGH_MATSAL1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=16.00,16.00,6.40,6.40,2.00,3.92/ 

&DEVC ID='BGH_MATSAL2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=18.00,18.00,6.40,6.40,2.00,3.92/ 

&DEVC ID='BGH_MATSAL3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=20.00,20.00,6.40,6.40,2.00,3.92/ 

&DEVC ID='BGH_MATSAL4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=22.00,22.00,6.40,6.40,2.00,3.92/ 

&DEVC ID='BGH_MATSAL5', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=24.00,24.00,6.40,6.40,2.00,3.92/ 

 

-------------------Temperaturmätare-------------------- 

&DEVC ID='TEMP_DANSGOLV1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.00,6.40,1.50/ 

&DEVC ID='TEMP_DANSGOLV2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=14.00,6.40,1.50/ 

&DEVC ID='TEMP_DANSGOLV3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=17.00,6.40,1.50/ 

&DEVC ID='TEMP_DANSGOLV4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.00,6.40,1.50/ 

&DEVC ID='TEMP_DANSGOLV5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=23.00,6.40,1.50/ 

&DEVC ID='TEMP_FOAJÉ1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=29.00,6.40,2.50/ 

&DEVC ID='TEMP_FOAJÉ2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=30.00,6.40,2.50/ 

&DEVC ID='TEMP_FOAJÉ3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=31.00,6.40,2.50/ 

&DEVC ID='TEMP_FOAJÉ4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=32.00,6.40,2.50/ 
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&DEVC ID='TEMP_KOK1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.00,6.40,2.50/ 

&DEVC ID='TEMP_KOK2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=39.00,6.40,2.50/ 

&DEVC ID='TEMP_KOK3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=41.00,6.40,2.50/ 

&DEVC ID='TEMP_MATSAL1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.00,6.40,3.50/ 

&DEVC ID='TEMP_MATSAL2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.00,6.40,3.50/ 

&DEVC ID='TEMP_MATSAL3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.00,6.40,3.50/ 

&DEVC ID='TEMP_MATSAL4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=22.00,6.40,3.50/ 

&DEVC ID='TEMP_MATSAL5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=24.00,6.40,3.50/ 

&DEVC ID='VD_DANSGOLV1', PROP_ID='Default', XYZ=12.00,8.00,1.84/ 

&DEVC ID='VD_DANSGOLV2', PROP_ID='Default', XYZ=12.00,4.50,1.84/ 

&DEVC ID='VD_FOAJÉ', PROP_ID='Default', XYZ=31.50,6.40,2.83/ 

&DEVC ID='VD_KOK', PROP_ID='Default', XYZ=41.00,6.40,2.83/ 

&DEVC ID='VD_MATSAL1', PROP_ID='Default', XYZ=23.00,6.40,3.81/ 

&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=8.64,2.40,-0.1000, SETPOINT=100.00, INITIAL_STATE=.TRUE./ 

&DEVC ID='TIMER2', QUANTITY='TIME', XYZ=8.64,2.40,-0.1000, SETPOINT=80.00, INITIAL_STATE=.TRUE./ 

 

&MATL ID='golvmattan', 

      FYI='UL Report NC987-96NK37863 - UL NFPRF Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=0.75, 

      CONDUCTIVITY=0.0611, 

      DENSITY=313.00/ 

&MATL ID='stålväggar', 

      FYI='Drysdale, Intro to Fire Dynamics - ATF NIST Multi-Floor Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=0.4600, 

      CONDUCTIVITY=45.80, 

      DENSITY=7.8500000E003, 

      EMISSIVITY=0.95/ 

&SURF ID='golv/tak', 

      RGB=146,202,166, 

      TEXTURE_MAP='psm_carpet.jpg', 

      TEXTURE_WIDTH=0.91, 

      TEXTURE_HEIGHT=0.91, 

      MATL_ID(1,1:2)='golvmattan','stålväggar', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1:2)=0.0500,0.95, 
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      THICKNESS(1)=0.0500/ 

&SURF ID='Stålväggar', 

      RGB=146,202,166, 

      TEXTURE_MAP='psm_metal.jpg', 

      TEXTURE_WIDTH=3.00, 

      TEXTURE_HEIGHT=2.00, 

      MATL_ID(1,1)='stålväggar', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 

      THICKNESS(1)=0.1000/ 

&SURF ID='BRAND_FOAJÉ', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=2.2730000E003, 

      TAU_Q=-180.00/ 

&SURF ID='ADIABATIC', 

      COLOR='GRAY 80', 

      ADIABATIC=.TRUE./ 

 

--------------------Geometri-------------------- 

Med tanke på antalet Obstructions som använts för att skapa M/S Hansa, anses det inte intressant för den gemene läsaren att studera dessa. Dock 
finns koden i sin helhet att tillgå om så önskas, kontakta rapportförfattarna.  

 

 -------------------Vents----------------------- 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=8.64,8.64,2.40,10.07,0.00,5.00/ ATMOSFÄR_AKTER 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=8.64,16.96,10.07,10.07,0.00,5.00/ ATMOSFÄR_AKTER2 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=25.26,33.56,2.40,2.40,-0.1000,5.00/ ATMOSFÄR_ENTRÉ 

 

-------------------Boundry Files------------------ 

&BNDF QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX'/ 

 

-------------------Slice Files---------------------- 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=4.60/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=6.30/ 

&SLCF QUANTITY='MASS FRACTION', SPEC_ID='carbon dioxide', PBY=6.40/ 

&SLCF QUANTITY='MASS FRACTION', SPEC_ID='carbon monoxide', PBY=6.40/ 

&SLCF QUANTITY='MASS FRACTION', SPEC_ID='oxygen', PBY=6.40/ 
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&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=6.40/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=6.40/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=8.30/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.60/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon dioxide', PBZ=1.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon monoxide', PBZ=1.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='oxygen', PBZ=1.80/ 

&SLCF QUANTITY='MASS FRACTION', SPEC_ID='soot', PBZ=1.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='soot', PBZ=1.80/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.80/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.60/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon dioxide', PBZ=2.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon monoxide', PBZ=2.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='oxygen', PBZ=2.80/ 

&SLCF QUANTITY='MASS FRACTION', SPEC_ID='soot', PBZ=2.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='soot', PBZ=2.80/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.80/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=3.60/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon dioxide', PBZ=3.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='carbon monoxide', PBZ=3.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='oxygen', PBZ=3.80/ 

&SLCF QUANTITY='MASS FRACTION', SPEC_ID='soot', PBZ=3.80/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='soot', PBZ=3.80/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=3.80/ 

 

&TAIL / 
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